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Jan Verwey Natuurcentrum 
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Bij de voorplaat 
 
Rode Wouw 
Foto: René van Rossum 
 
Een overvliegende Rode Wouw brengt vogelaars altijd weer in 
extase. Dat komt niet alleen door de kleuren van het verenkleed en de 
diep gevorkte staart, maar vooral door de elegantie van de manier van 
vliegen. In ons land zien we de Rode Wouw vooral bij de 
voorjaarstrek in maart en april en in mindere mate tijdens de 
najaarstrek in oktober. Hoewel er heel wat Rode Wouwen in 
Duitsland broeden (schatting 12000 - 18000 paren) zijn de gebieden 
langs onze oostgrens niet of spaarzaam bezet. Het verbaast dan ook 
niet dat de Rode Wouw nauwelijks een jaarlijkse broedvogel kan 
worden genoemd. Daarbij komt dat Rode Wouwen nogal eens dood 
worden gevonden, waarbij na onderzoek blijkt dat ze vergiftigd aas 
hebben gegeten. Wouwen zijn echte aaseters en vinden daarbij ook 
het vergiftigde aas dat voor kraaien en vossen was bestemd. Blijkbaar 
is dit illegale gedrag in Zweden onbekend, want daar is de stand van 
de Rode Wouw tot enkele duizenden paren toegenomen. 
In ons land moeten we het dus met trekkende wouwen doen, die 
vooral bij een oostelijke wind onze kustlijn volgen. Dat was het geval 
op 19 oktober 2017 toen René van Rossum deze prachtige roofvogel 
boven De Puinhoop in Katwijk fotografeerde. 
Jelle van Dijk 
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Activiteitenagenda 

  
Inloopochtenden 2018-2019    
Zaterdag 1 december 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 5 januari 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 2 februari 10.00 – 12.00 uur  
Zaterdag 2 maart  10.00 – 12.00 uur 
 

Inloopmiddag voor de jeugd 
Zaterdag 2 februari 2019 14.00 - 16.00 uur We gaan dan 
vetbollen en pindaslingers maken. 
  
Nieuwjaarsreceptie                                                                                                                                   
Zondag 6 januari 2019                                                                                                                                          
Tijd: 16.00 – 18.00 uur   Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20    
 
Jeugdactiviteiten 
De jeugdactiviteiten zijn bestemd voor de jeugd van 6-12 
jaar, tenzij anders vermeld. De kosten bedragen € 1 per 
kind. Deelnemen is alleen mogelijk na aanmelden via het 
e-mailadres: jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt een 
e-mail ter bevestiging. In verband met de maximale 
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te nemen 
zonder aanmelding vooraf! Tijdens de activiteiten worden 
soms foto’s gemaakt, bedoeld voor publicatie op de 
website of in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft 
dat uw kind herkenbaar in beeld komt, gaarne melden aan 
de fotograaf. 
De meeste binnenactiviteiten van de jeugdclub vinden 
plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 
in Noordwijk. 
 

Help de vogels de winter door  
Zaterdag 26 januari 2019    Tijd: 13.30 – 15.00 uur   
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
In de winter kan het voor vogels lastig zijn voedsel te 
vinden en jij kunt ze daarbij helpen. Vetbollen, 
pindaslingers, voederhuisje, je kunt het allemaal zelf 
maken. Heb je hier zelf leuke ideeën over, laat dit mij dan 
van tevoren weten via jeugdnatuurclub@strandloper.nl en 
wie weet wordt jouw idee dan wel uitgevoerd! 
 

Braakballen uitpluizen   
Zaterdag 16 februari 2019 Tijd: 13.30 – 14.45 uur   
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
Een uil eet onder andere veel muizen. Hij eet ze met huid 
en haar op! Hun maag kan de botjes en haren niet goed 
verteren, daarom spuugt de uil deze als bal (braakbal) uit. 
Als je de braakbal uit elkaar pluist, kom je dus de 
schedeltjes en botjes van muizen tegen. Spannend! 

Veren-workshop  
Zaterdag 9 maart 2019 Tijd: 13:30 - 15:00 uur      
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
Altijd al alles willen weten over veren en vleugels? Kom 
dan deze middag naar het Jan Verwey Natuurcentrum!  
Henk van Haastregt geeft samen met Petra Sonius een 
bijzondere workshop om ons alles te laten ontdekken over 
vogelveren. Waarom hebben veren kleuren? Waarom zijn 
sommige stug en andere donzig? Hoe zien ze er uit onder 
de microscoop. Dit zijn enkele vragen waar we deze 
middag antwoord op krijgen.  
 

Vetbollen, pindaslingers en voederhuisje maken 
 Foto: Annet de Willigen 

Foto: Annet de Willigen 

Prachtige vogelveren   foto: George Hageman
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Excursies 
Het algemene e-mailadres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is: 
excursies@strandloper.nl  Bij auto-excursies wordt ervan 
uitgegaan dat de chauffeurs een inzittenden-verzekering 
hebben. Tijdens excursies worden vaak foto’s gemaakt, die 
gepubliceerd worden op de website en in de Strandloper. 
Als u er bezwaar tegen heeft herkenbaar in beeld te komen, 
wilt u dit dan aan de fotograaf melden? 
 

Vogels in het Deltagebied 
Zaterdag 29 december 2018 
Tijd: 08.00 - 17.00u Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein 
Duinwetering 
Het Deltagebied is in de winter het soortenrijkste 
vogelgebied van Nederland. Vandaar dat wij ook dit jaar 
weer die kant op gaan. Hier zie je eenden, ganzen, zwanen, 
duikers, meeuwen, roofvogels en steltlopers in vele 
soorten. En bovendien kun je ze in het Deltagebied vaak 
op korte afstand bekijken. Opgeven bij Jelle van Dijk 
(071-3610833) of via excursies@strandloper.nl 
 

Natuurwandeling Amsterdamse 

Waterleidingduinen 
Zondag 27 januari 2019 
Tijd: 8.30 - 12.30u Plaats: vertrek vanaf parkeerplaats 
Duinwetering 
Vanaf ingang Pannenland maken we een wandeling van 
ongeveer 6 km door bos en veld en langs waterkanten. Dat 
levert vaak veel verschillende vogels op, zoals Krooneend, 
Wilde Zwaan en Klapekster. Ook zullen Koperwiek en 
Kramsvogel ons pad kruisen. Aanmelden bij Frank-Peter 
Scheenstra (0252-377733) of via excursies@strandloper.nl 
 

Natuurwandeling Leeuwenhorst 
Zaterdag 23 februari 2019  
Tijd: 9.00 - 12.00u   Plaats: Ingang Westeinde (bij 
Dijckenburch) 
Deze wandeling voert ons door Nieuw-Leeuwenhorst, 
Klein-Leeuwenhorst en Oud-Leeuwenhorst. Naast 
aandacht voor vogels en planten zal ook over verleden en 
toekomst van dit landgoed het een en ander verteld 
worden. Aanmelden bij Jelle van Dijk (071-3610833) of 
via excursies@strandloper.nl 
 

Delta excursie 2017 ‐ foto: George Hageman Paartje Slobeenden op de grote vijver van Nieuw‐Leeuwenhorst 
foto: George Hageman 

Natuurwandeling Amsterdamse Waterleiding Duinen – foto: George Hageman 
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Vogels op het Landje van Geijsel 
Zondag 24 maart 2019  
Tijd: 8.00 - 12.00u Plaats: vertrek vanaf parkeerplaats 
Duinwetering 
In het voorjaar staat dit poldertje onder water. Dit trekt 
honderden Grutto's aan die hier 'opvetten' voordat ze zich 
verspreiden om te gaan broeden. Verder zijn hier 
Tureluurs, Kemphanen, Smienten en Slobeenden te zien. 
Terug langs de Waverhoek, waar ook veel watervogels 
foerageren. Aanmelden bij Gab de Croock (0641462765) 
of via excursies@strandloper.nl 

Lezingen 
Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar 
vindt een lezing plaats in het Jan Verwey 
Natuurcentrum, adres: Zilverschoon 20. Voor de vaste 
vrijdagavondlezingen geldt: 

- De toegang is gratis.  
- De zaal gaat open om 19.30 uur.  
- Vol = vol. 
- Reserveren is niet mogelijk. Kom op tijd! 

Roofvogeltrek in Georgië 
Vrijdag 25 januari 2019 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
Een aantal mensen van onze vereniging is in september 
2018 naar Batumi geweest, naar het gebied in Georgië 
waar in het najaar meer dan een miljoen roofvogels langs 

trekken. Op sommige dagen passeren duizenden 
Wespendieven, Zwarte Wouwen en Steppebuizerden.  
Ook Schreeuwarenden, Slangenarenden, Dwergarenden en 
Steppearenden trekken in groten getale langs de Zwarte 
Zee bij Batumi naar het zuiden, te midden van 
Kiekendieven, Sperwers, Valken, Zwarte Ooievaars en 
Bijeneters. In het gebied wordt van oudsher ook gejaagd 
op trekvogels. Batumi Raptor Count (BRC) is een 
natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de 
monitoring en bescherming van de roofvogels die elke 
herfst migreren door de Batumi Flyway.  
Gab de Croock, die al diverse malen in Batumi is 
geweest, doet met andere leden verslag van deze reis en de 
indrukwekkende vogeltrek.    

 
Natuur op de Seychellen  
Vrijdag 22 februari 2019 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
Rogier van Vugt neemt ons mee naar de Seychellen.  
De Seychellen zijn voor velen de belichaming van een 
aards paradijs. De hagelwitte zandstranden met een blauwe 
zee, de grote ronde granietrotsen en wuivende palmbomen 
zijn wereldberoemd. Maar de kust is slechts een klein 
onderdeel van de lokale natuur.  
De afgelegen ligging en miljoenen jarenlange isolatie 
hebben ervoor gezorgd dat sommige van haar bewoners tot 
de opmerkelijkste ter wereld behoren. Beroemde 
voorbeelden zijn de Aldabra reuzen landschildpad welke 
met gemak meer dan 100 kilo kan wegen en de Coco de 
Mer, met ruim tien kilo het grootste zaad ter wereld. Beide 
voorbeelden van eiland gigantisme. 
Andere bijzonderheden zijn de vleesetende gele beker-
planten, het Gardiner's dwergkikkertje en de diverse 
endemische vogels zoals de Blauwe Duif en de 
Seychellenlijster waar er ooit nog maar 16 van over waren. 
Kom naar de lezing en laat je betoveren door deze parels in 
de Indische Oceaan. 
 

Aldabra tortoise en Rogier   foto: Petra Sonius 

Roofvogel spektakel Georgië   foto: George Hageman
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Agenda najaar 2018 – voorjaar 2019 
Inloopochtenden     

Zaterdag 5 januari 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 2 februari 10.00 – 12.00 uur  
Zaterdag 2 maart 10.00 – 12.00 uur 

Inloopmiddag voor de jeugd 

Zaterdag 2 februari 2019  
14.00 - 16.00 uur We gaan dan vetbollen en 
pindaslingers maken. 

 
Vogels in het Deltagebied (excursie) 

Zaterdag 29 december 2018 
Tijd: 08.00 - 17.00u     Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering 
Opgeven bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via excursies@strandloper.nl 
 
Nieuwjaarsreceptie   

 Zondag 6 januari 2019  
Tijd: 16.00 – 18.00 uur  Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk    
 
Roofvogeltrek in Georgië (lezing) 

Vrijdag 25 januari 2019 
Aanvang: 20:00 uur  Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
Gab de Croock doet, met andere leden, verslag van deze reis en de indrukwekkende vogeltrek.    
 
Help de vogels de winter door (jeugdactiviteit) 

Zaterdag 26 januari 2019    
Tijd: 13.30 – 15.00 uur    Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
Vetbollen, voederhuisjes en pindaslingers maken. 
 
Natuurwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen (excursie) 

Zondag 27 januari 2019 
Tijd: 8.30 - 12.30u   Plaats: vertrek vanaf parkeerplaats Duinwetering 
Aanmelden bij Frank-Peter Scheenstra (0252-377733) of via excursies@strandloper.nl 
 

Braakballen uitpluizen (jeugdactiviteit) 

Zaterdag 16 februari 2019 
Tijd: 13.30 – 14.45 uur     Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Natuur op de Seychellen (lezing) 

Vrijdag 22 februari 2019 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
Rogier van Vugt neemt ons mee naar de Seychellen. 
 

Natuurwandeling Leeuwenhorst (excursie) 

Zaterdag 23 februari 2019  
Tijd: 9.00 - 12.00u     Plaats: Ingang Westeinde (bij Dijckenburch) 
Aanmelden bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via excursies@strandloper.nl 
 

Veren-workshop (jeugdactiviteit) 

Zaterdag 9 maart 2019 
Tijd: 13:30 - 15:00 uur  Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
van Haastregt geeft samen met Petra Sonius een workshop om ons alles te laten ontdekken over vogelveren. 
 
Vogels op het Landje van Geijsel (excursie) 

Zondag 24 maart 2019  
Tijd: 8.00 - 12.00u      Plaats: vertrek vanaf parkeerplaats Duinwetering 
Aanmelden bij Gab de Croock (0641462765) of via excursies@strandloper.nl 
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Bestuursmededelingen december 2018 
 
Onze vereniging verkeert 
nog steeds in een 
“voorzitterloze” periode. 
Jaap Eisenga is in maart 
afgetreden en vervult de 
functie tot november als 
interim. We zijn op zoek 
naar iemand die de 
bestuursvergaderingen wil 
leiden en als aanspreekpunt 
binnen de vereniging wil 
fungeren. Liefst iemand die de vereniging een beetje kent 
en een verbindende rol wil vervullen. Wie biedt zich aan? 
 

 
Gemeenteraadsverkiezingen Noordwijk   foto: George Hageman 
 
Als u dit leest zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 
november achter de rug en worden besprekingen gevoerd 
om een nieuw college te vormen. Bij het schrijven van dit 
stuk vraag ik me af wat de gevolgen van de fusie van 
Noordwijk en Noordwijkerhout zullen zijn voor het 
natuurbeleid. 
Natuur houdt zich niet aan gemeentegrenzen, maar is wel 
afhankelijk van gemeentelijk beleid. Onze vereniging 
voert driemaandelijks overleg met de gemeente over het 
groenbeleid, de laatste keer al samen met ambtenaren van 
Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat zorgde voor een frisse 
wind, nieuwe ideeën en inzichten. Er wordt gewerkt aan 
een nieuwe omgevingsvisie 2020-2030. Het besef is 
aanwezig dat het vroegtijdig rekening houden met 
natuurwaarden beter werkt dan het stilleggen van 
bouwprojecten omdat de natuur geschaad wordt. Te 
denken valt aan het standaard plaatsen van stenen voor 
Gierzwaluwen en vleermuizen en vides voor Huismussen 
bij nieuwbouwprojecten. Een mooi voorbeeld is het 
nieuwbouwplan aan het Rederijkersplein. De Noordwijkse 
Woning Stichting heeft ervoor gezorgd, in overleg met 
onze vereniging, dat er 12 gierzwaluwstenen ingemetseld 
zijn. Goed werk! 
 

Dit jaar zijn de Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen weer 
systematisch geteld. Dat gebeurt eens in de vijf jaar. Van 
Hein Verkade hoorde ik dat het goed gaat met de 
Gierzwaluwenpopulatie. Het aantal nesten is hoger dan 
ooit. Ook landelijk zijn de cijfers goed.  Dat geldt ook voor 
Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen. Op het Westeinde in 
Noordwijkerhout is een record aantal nesten van 
Huiszwaluwen uitgevlogen: 86. Een goed bericht in het 
jaar van de Huiszwaluw! 
 
Op 12 oktober 
was er een 
extra lezing. 
Floristen Jelle 
van Dijk en 
Hans van Stijn 
vertelden over 
de nieuwe 
Flora van de 
Duin- en 
Bollenstreek, 
het boek “van 
Aardaker tot 
Zwanen-
bloem”. 
Hoewel de 
pers over het 
boek heel 
lovend is, valt 
de verkoop tot 
op heden wat 
tegen.  
Mocht u het boek nog niet gekocht hebben, voor € 15,- 
kunt u het aanschaffen bij de vaste afhaaladressen (o.a. bij 
de secretaris) en ook tijdens de inloopochtenden of 
lezingen. Leuk als cadeau voor de decembermaand. Het 
blijkt vaak dat geïnteresseerde mensen toch niet op de 
hoogte zijn van deze mooie uitgave. Zegt het voort! 
 

Gierzwaluwstenen Rederijkersplein – foto: George Hageman 
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In 2018 wordt geprobeerd met inzet van honderden 
amateur-specialisten de biodiversiteit van het Nationaal 
Park Hollandse Duinen zichtbaar te maken. Het 5000-
soortenjaar zorgt er niet alleen voor dat meer mensen dan 
ooit naar de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen 
kijken, maar leidt ook tot aandacht voor allerlei ‘vergeten’ 
dier- en plantengroepen. Slakken, paddenstoelen, 
nachtvlinders en andere insecten krijgen vaak minder 
aandacht dan vogels en zoogdieren, maar zijn cruciaal voor 
het slagen van het 5000-soortenjaar. De extra aandacht 
voor deze groepen heeft ervoor gezorgd dat eind juni al de 
grens van 5000 soorten is bereikt. De teller loopt door en 
staat nu (18 november) op: 6571 soorten.  
 
De Strandloper is de vorige keer voor het eerst via de 
post bezorgd en dat is goed verlopen. Het sorteren en 
bezorgen van de Strandloper gebeurde jarenlang door een 
grote groep vrijwilligers. Tijdens de vrijwilligersavond op 
23 november zullen ze in het zonnetje gezet worden voor 
hun trouwe dienst. Heel hartelijk bedankt! Het is u 
misschien opgevallen dat het “groene inlegvel” ontbrak 
bij de vorige Strandloper en dat het ook bij deze editie er 
niet in zit. Als gevolg van een andere productiemethode 
(kostenbesparend) kon de pagina niet meer los 
ingevouwen worden en is het groene vel nu in de 
Strandloper opgenomen op een aparte pagina. Voor 

iedereen even wennen, want velen gebruikten het losse 
groene vel als geheugensteuntje bij hun agenda. 
 
Twee jaar geleden heeft het bestuur de toegangsregeling 
voor de lezingen gewijzigd. Te vaak gebeurde het dat de 
zaal vol zat met niet-leden en dat we om 5 voor 8 de 
toegang voor trouwe leden moesten weigeren. Er mogen 
maximaal 80 mensen in de zaal. Niet-leden betalen 
sindsdien € 5,- entree. Het laatste jaar is het niet 
voorgekomen dat de zaal “uitverkocht” was. Gemiddeld 
worden de lezingen bezocht door 40-60 belangstellenden, 
afhankelijk van het onderwerp en de spreker, maar ook van 
de aandacht die de lezing in de lokale bladen krijgt. Het is 
de vraag of de afgenomen belangstelling te maken heeft 
met de financiële drempel van € 5,-. Desondanks heeft het 
bestuur besloten om de regeling terug te draaien.  
Dat betekent : 

 de entree voor iedereen gratis. 
 vol = vol.  
 Reserveren is niet mogelijk.  

 
Kom op tijd! Oh ja, en koffie/thee is vanaf heden ook 
gratis. 
 
Een half jaar geleden werd de nieuwe privacywet 
ingevoerd (AVG). Dat heeft ons bewuster gemaakt van het 
feit dat we foto’s van deelnemers aan excursies en andere 
activiteiten van de vereniging in de Strandloper en op de 
website plaatsen, zonder voorafgaande toestemming. Het 
is ondoenlijk om iedereen tevoren om toestemming te 
vragen, maar aan deelnemers die bezwaar hebben tegen 
publicatie van een herkenbare foto, wordt gevraagd dat aan 
te geven bij de fotograaf.  
 
In oktober en november is er door Dineke Kistemaker 
weer een Vogelcursus  “Vogels in de Winter en 
Vogeltrek” gegeven. Er blijkt altijd veel animo te zijn, 
want de cursus was weer snel volgeboekt. In deze cursus 
wordt een tipje van de sluier over het mysterie van de 
vogeltrek opgelicht. Verder wordt aandacht besteed aan 
het herkennen van de bij ons overwinterende vogels in 

1ste excursie van de cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek”   De Driehoek, Noordwijk    foto: Hans Kruit 
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park en tuin, maar ook de eenden, ganzen en zwanen 
komen aan bod. De cursisten volgden drie theorieavonden 
en namen deel aan drie ochtendexcursies: vogeltrek in de 
zeereep, naar de plas Starrevaart en naar Waterland en 
Durgerdam. De meeste cursisten worden lid van de 
vereniging en sommige bekwamen zich verder, zodat ze 
mee kunnen doen bij inventarisaties van broedvogels in het 
voorjaar. Een mooie manier om de vogels en de vogelzang 
beter te leren kennen. 
 
Door onze vereniging worden diverse gebieden op 
broedvogels geïnventariseerd: een groot deel van de 
zuidelijke Amsterdamse Waterleiding Duinen, de 
Coepelduynen, het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst, het 
perceel de Blink, het Overbosch, het perceel Vogelaardreef 
en de Noordwijkse Golfbaan.  Leo Schaap heeft eerder dit 
jaar een introductiecursus BMP (Broedvogel Monitoring 
Project) gegeven en dat heeft geresulteerd in een nieuwe 

groep mensen die vogels 
inventariseren.  
Het voornemen is om in 
februari een aanvullende 
cursus te organiseren, 
gegeven door iemand van 
SOVON, de organisatie die 
de landelijke tellingen 
coördineert. Deze tellingen 
vormen de basis voor 
natuurbeheer, beleid en 
onderzoek.  

Eind november verschijnt 
de nieuwe Sovon 

Vogelatlas van Nederland. Deze toont de veranderingen 
en de laatste stand van zaken omtrent de vogelpopulaties 
in ons land, een naslagwerk met foto’s, kaartjes en 
grafieken, waardoor je inzicht krijgt in de actuele 
verspreiding van broedvogels en winter-gasten. Enkele van 
onze zeer ervaren vogelaars hebben hieraan een 
belangrijke bijdrage geleverd door een “atlasblok” van 5 x 
5km systematisch te inventariseren op broedvogels en 
wintervogels. Deze gegevens werden aangevuld met de 
Sovon-telgegevens van andere 
projecten. Op 24 november neemt 
minister Carola Schouten officieel het 
eerste exemplaar in ontvangst tijdens de 
landelijke Sovon-dag.  

In deze Strandloper treft u een aantal 
van de BMP-verslagen aan van de 
bovengenoemde gebieden. In het 
verleden stonden die verslagen allemaal 
verzameld in de maart-Strandloper, 
waardoor dat nummer altijd erg dik 
werd, ook omdat het jaarverslag en de 
agenda van de jaarvergadering in maart 
verschijnen. Om die reden staat een 
deel van de verslagen nu in de 
december-editie.  
In het maartnummer zal Leo Schaap een 
overzicht geven met de algemene trends 
in de broedvogel-populaties. 

Begin september gingen 17 vogelaars van de vereniging op 
excursie naar Falsterbo in Zweden. Op deze 
zuidwestelijke punt van Zweden steken in het najaar 
tienduizenden vogels over naar Denemarken. Vooral de 
roofvogels trekken de aandacht. Helaas viel de vogeltrek 
nogal tegen. De wind zat niet in de goede hoek. Het 
achterland leverde wel een mooie excursie op: 
Kraanvogels, Zwarte Specht, Visarend, Zeearend, Zwarte 
Wouw, Rode Wouw.  
 
In de tweede helft van september gingen 12 vogelaars van 
onze vereniging naar Georgië, waar in het najaar meer dan 
een miljoen roofvogels de vallei bij Batumi passeren, op 
weg naar Afrika. Iedereen was onder de indruk van de 
enorme aantallen roofvogels. Je moet het gezien hebben 
om het te geloven! Wespendieven, Zwarte Wouwen, 
Steppebuizerden, Schreeuwarenden, Dwergarenden, 
Slangenarenden, Steppearenden, Bruine-, Grauwe- en 
Steppekiekendieven, Sperwers en Balkansperwers, Zwarte 
Ooievaars, Bijeneters in grote aantallen. In januari zal de 
lezing gewijd zijn aan deze excursie.  

Falsterbo    foto: Jelle van Dijk 

 Vogeltrek in Georgië – foto Jan Jacobs 
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In het weekend van 5-7 oktober trokken 32 enthousiaste 
natuur- en vogelliefhebbers naar Vlieland voor de 
jaarlijkse Waddenexcursie. Dit jaar viel de excursie niet 
in het tweede weekend van september, maar in het eerste 
weekend van oktober. Dat had te maken met het wegvallen 
van het vertrouwde verblijf ’t Westend, dat omgevormd 
wordt tot een appartementencomplex. Gelukkig had 
organisator Ruurd Eisenga een vervangend onderkomen 
gevonden in Groepsverblijf “Vliehorst”. Dat is goed 
bevallen. Het ligt mooi beschut, tegen het bos aan. Op 
zaterdag en zondag werd het eiland per fiets verkend, 
onder het genot van veel zon en 
weinig wind. Het bleek dat er niet 
alleen een invasie van 
doortrekkende Vinken was, maar 
ook een opvallende concentratie van 
vogelaars. Een deel van de groep 
bezocht het vogelringstation en 
adopteerde meteen 100 ringen 
namens de vereniging. Als een 
vogel teruggemeld wordt, dan 
krijgen we daarvan bericht. Het 
totaal aantal door de groep 
waargenomen soorten bleef steken 
bij 85, waaronder Bladkoning, 
Aziatische Roodborsttapuit en 
Strandleeuwerik. Vanaf de boot was 
er mooi zicht op de vele zeehonden. 
Iedereen kon terugzien op een zeer 
geslaagd weekend. Volgend jaar 
staat Terschelling op het 
programma. 
 

 Het Herfstnatuurspel op 24 oktober was weer een groot 
succes! Twintig vrijwilligers kijken terug op een zeer 
geslaagde dag. Er namen ruim 200 kinderen, samen met 
hun (groot)ouders deel aan de natuurspeurtocht van 25 
vragen over het onderwerp “Kringloop der natuur”. Via de 
ingevulde kaartjes bij de prijsvraag over hoeveel eikels er 
in de pot zaten, konden we zien dat vele deelnemers van 
ver komen. Zelfs uit Oude Wetering, Voorschoten, Nieuw-
Vennep, Delft, Rotterdam, en Houten. Men weet ons dus 
goed te vinden! Alle vrijwilligers en boswachter Jasper 
van het Zuid-Hollands Landschap erg bedankt voor jullie 
inzet! 

Waddenweekend 2018 Vlieland   foto: George Hageman

Herfstnatuurspel 2018   foto: Piet Broekhof 
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Zaterdag 27 oktober liet, ondanks een harde noordenwind 
met regelmatig regen, hagel en onweersbuien, een groepje 
van tien vogelaars zich niet weerhouden om de excursie 
naar de Pier van IJmuiden door te laten gaan. Eenmaal 
aangekomen in IJmuiden bleek dat de zuidpier afgesloten 
was, de golven rolden over de pier heen. Op het strand 
liepen enkele Graspiepers. Verder waren er door het gure 
weer weinig vogels waar te nemen. Gelukkig was 
plantendeskundige Jelle meegegaan, waardoor men toch 
een kijk kreeg op de flora van dit gebied, waaronder 
Zeewolfsmelk.  Vervolgens doorgelopen naar het 
vuurtorentje van de oude pier waar enkele Steenlopers, 
Paarse Strandlopers en twee Oeverpiepers gezien werden. 
Hierna via de jachthaven naar het Kennemermeer 
gelopen. Daar werd wel duidelijk wat een rijkdom aan 
planten dit gebied kent. Het is zeker de moeite waard om 
dit gebied in de maanden juni en juli te bezoeken om een 
veelvoud aan bloeiende orchideeën te kunnen 
aanschouwen. Een groep vrijwilligers was al druk bezig 
om dit gebied “klaar” te maken voor het volgend jaar. 
Door de open stukken te maaien en de houtige gewassen 
kort te houden, wordt voorkomen dat het gebied binnen 
enkele jaren dichtgroeit. Op het Kennemermeer zat een 
groepje Tafeleenden. In de bosschages eromheen enkele 
Koolmezen, Groenlingen en Vinken.  Gelukkig bleef het 
bijna de hele ochtend droog en begon het pas op de 
terugweg weer uitgebreid te regenen. Al met al toch een 
geslaagde ochtend. 
 
De oktober 
lezing ging over 
expedities naar 
Spitsbergen en 
onderzoek naar 
de daar 
aanwezige 
paddenstoelen 
in het bijzonder. 
De aanwezigen 
hebben twee 
keer 50 minuten geboeid zitten kijken naar de foto’s en 

geluisterd naar de verhalen van Leo Jalink, o.a. over de 
avonturen met de IJsberen, die niet altijd goed afliepen.  
De onderzoekers (en de aanwezigen) waren verrast door de 
paddenstoelenrijkdom in het Arctische gebied. Bij diverse 
bezoeken in verschillende jaren werden er steeds meer 
gevonden. Het begon met 35; nu zijn er 410 soorten 
geïnventariseerd. 
“De bomen staan in de schaduw van de paddenstoelen”. 
Ja, er zijn bossen op Spitsbergen! Bossen van Poolwilgen. 
Die worden slechts 2 cm hoog, terwijl de paddenstoelen 
dezelfde grootte hebben als bij ons. Een verrassende lezing 
door een boeiende verteller en onderzoeker. 

 
Een frisse, maar stralende zaterdagochtend (3 november) 
en 17 enthousiaste deelnemers, dat waren de ingrediënten 
voor een succesvolle duinexcursie van de 
Jeugdnatuurclub. Annet de Willigen: deze opkomst was 
zo hoog mede door de mooie plek van de aankondiging op 
de voorpagina van de Woensdagkrant. Gids Robert Sluijs 
nam ons mee dwars door het prachtige duingebied van de 
Coepelduynen. Veel trekvogels en sporen van vossen en 
reeën gezien. Deze dieren zelf niet, maar dat is niet zo gek 

met een grote groep die een 
hoop lol had. De hoogste 
duintoppen werden beklommen 
en de diepste dalen in gerend. 
Wat een grote hoogteverschillen 
zijn hier. Terug bij de ingang 
konden de kinderen hun verhaal 
en nieuwe kennis aan de ouders 
vertellen.  
 
Om het nieuwe jaar in te luiden 
is er op 6 januari de 
Nieuwjaarsreceptie: van 16:00 
tot 18:00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. 
 
Namens het bestuur, 
 
George Hageman, secretaris 

 
 
 

Excursie Pier van IJmuiden  foto: Jelle van Dijk

Duinexcursie met Robert Sluijs   foto: Annet de Willigen
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Herfstnatuurspel weer groot succes! 
Annet de Willigen 
Wat hebben we er weer een fantastische dag van gemaakt! Twintig vrijwilligers kijken terug op een zeer geslaagde dag. Er 
namen ruim 200 kinderen, samen met hun (groot)ouders deel aan de natuurspeurtocht van 25 vragen over het onderwerp 
“Kringloop der natuur”. Welke dieren helpen mee om compost te maken? Voedselketen over land- en waterdieren, want wie 
eet nou wie? Hilariteit bij de vraag: van welke 6 dieren is deze poep? De deelnemers moesten ook fysiek aan de slag door 
boomstammen te sjouwen. De stelling was namelijk dat mieren tot wel 50 x hun eigen gewicht kunnen tillen, lukt jou dit 
ook? Aan het einde van de speurtocht konden de verzamelde letters, die men bij elke opdracht kreeg, worden omgezet in de 
slagzin “De natuur zorgt voor zichzelf”. Bij de kraam van de natuurvereniging kreeg iedereen de juiste antwoorden op een 
kaartje en een heerlijke appel. Want zo’n middag door het bos rennen kost best veel energie, maar natuurbeleving gééft ook 
energie! Via de ingevulde kaartjes bij de prijsvraag over hoeveel eikels er in de pot zaten, konden we zien dat vele 
deelnemers van ver komen. Zelfs uit Oude Wetering, Voorschoten, Nieuw-Vennep, Delft, Rotterdam, en Houten. Men weet 
ons dus goed te vinden!  
Alle vrijwilligers en boswachter Jasper van het Zuid-Hollands Landschap erg bedankt voor jullie inzet!   
 
 

 
Herfstnatuurspel 2018     foto: Piet Broekhof 

 

 
De vrijwilligers     foto: Mariska de Graaff 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
 
Jelle van dijk 
 
Menno Schilthuizen 2018. Darwin in de stad, 
evolutie in de urban jungle. Uitgeverij Atlas Contact 
Amsterdam / Antwerpen. 304 p. Prijs € 25. 
 

 
 
Dit jaar is de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek 
toegekend aan bovengenoemd boek. Eerder schreef 
Schilthuizen ook over aanverwante onderwerpen 
waaronder het boek met de titel Darwins peepshow. 
Hierover hield hij een boeiende lezing in het Jan Verwey 
Natuurcentrum in januari 2015. 
Bij evolutie denken we meestal aan veranderingsprocessen 
die miljoenen jaren in beslag nemen. Dat evolutie ook 
binnen een mensenleeftijd waarneembaar is, blijkt uit de 
vele gevallen die Schilthuizen in zijn nieuwste boek 
beschrijft. Juist omdat in de stad de omstandigheden snel 
en ingrijpend kunnen veranderen, is juist daar te zien hoe 
organismen daarop inspelen en mee veranderen. Sommige 
van die veranderingen halen de dagbladen zoals de kortere 
snavels van stadsmerels vergeleken met de snavels van de 
bosmerels. Ook de ontdekking van de hogere zang van 

Spreeuwen in de stad vergeleken met die van hun 
soortgenoten op het platteland, was in de meeste 
dagbladen te vinden. 
 
Menno Schilthuizen beschrijft in een goed leesbare stijl tal 
van gevallen waarin bepaalde aanpassingen in het erfelijke 
materiaal werden vastgelegd. Hij begint met het 
intrigerende verhaal van de Londense metromug. Muggen 
van de soort Culex molestus die op de een of andere 
manier in de gangen van het Londense metrostelsel 
(aangelegd sinds 1865) verzeild zijn geraakt, hebben zich 
daar tot een nieuwe ondersoort ontwikkeld die niet langer 
reageert op de lucht van vogels, maar op die van mensen. 
De genen die bij de oorspronkelijke soort de winterslaap in 
gang zetten, zijn bij de metromug verdwenen, omdat er in 
de metro altijd menselijk bloed voorhanden is. Nader 
onderzoek heeft zelfs aangetoond dat er al kleine 
verschillen bestaan in het erfelijke materiaal tussen de 
muggenpopulaties van de verschillende metrostations. De 
muggenpopulaties hebben blijkbaar geen enkel contact met 
elkaar via de lange, donkere tunnelbuizen. 
 
Bijzonder boeiend is ook het hoofdstuk over de peper-en-
zoutvlinder Biston betularia in de door industrie vervuilde 
omgeving van Manchester. Overdag zitten deze 
lichtgekleurde nachtvlinders bij voorkeur op een 
lichtgekleurde boomstam zoals de berk. Dit voorkomt dat 
een mees de vlinder overdag gemakkelijk kan vinden. 
Door ernstige luchtvervuiling werden alle boomstammen 
rond Manchester langzaam met een laagje roet bedekt. De 
vlinders reageerden hierop door donkere exemplaren voort 
te brengen die moeilijk zichtbaar waren met de vervuilde 
boomstam als achtergrond. Deze verandering bleek later 
genetisch te zijn vastgelegd. 
Genetische veranderingen zijn vaak het beste aan te tonen 
bij insecten en andere kortlevende organismen vanwege de 
snelle opeenvolging der generaties. In het boek komen 
echter ook andere diergroepen langs. Zo krijgt de 
Halsbandparkiet de nodige aandacht en ook muizen zijn 
een dankbaar object. Schilthuizen betreurt dat alle 
Huiskraaien bij Hoek van Holland zijn weggevangen. 
Deze populatie was ontstaan uit een paartje dat met een 
schip was 'meegelift' vanuit India of Egypte. In twintig 
jaren had zich hieruit een kleine populatie ontwikkeld. Van 
verdringing van inheemse soorten was nog in het geheel 
geen sprake. Schilthuizen stelt terecht dat hier een uniek 
'project' rigoureus is beëindigd. Het zou bijzonder 
interessant zijn geweest te onderzoeken hoe deze vogel 
zich in deze geïsoleerde toestand, altijd goed voor 
verrassende ontwikkelingen wat de evolutie betreft, 
genetisch ontwikkeld zou hebben. 
 
Tenslotte stelt Schilthuizen dat voor succes in de urban 
jungle het voor een soort van belang is te beschikken over 
nieuwsgierigheid, leergierigheid en tolerantie (bijv. ten 
aanzien van lawaai en licht). Boeiende lectuur! 
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Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. 
Vogelatlas van Nederland. Uitgeverij 
Kosmos. 640 pagina's. Prijs € 60. 
 
De Stichting Ornithologisch Vogel Onderzoek 
Nederland, kortweg Sovon genoemd, 
produceerde in 1979 de eerste broedvogelatlas 
getiteld Atlas van de Nederlandse Broedvogels. 
In 1987 volgde de Atlas van de Nederlandse 
Vogels. Hierin werd van alle regelmatig in ons 
land waargenomen soorten de verspreiding per 
maand in beeld gebracht. Van de broedvogels 
was in dit boek een schatting van het aantal paren 
opgenomen. De volgende broedvogelatlas 
verscheen in 2002 onder de titel Atlas van de 
Nederlandse broedvogels 1998-2000. In dit boek 
werden voor het eerst dichtheidskaarten en 
veranderingskaarten opgenomen. In de vorige 
atlassen gaf alleen een stip op de kaart aan of de 
soort in dat 5x5 km blok aanwezig was of niet. 
 
De Vogelatlas die minister Carola Schouten op 
24 november 2018 op de landelijke Sovondag in 
Apeldoorn in ontvangst nam, is groter en 
uitgebreider dan alle voorgangers. In het boek 
passeren 369 soorten. Behalve een informatieve 
tekst per soort zijn ruim 1000 kaarten opgenomen 
waarop de verspreiding en de talrijkheid in het 
broedseizoen en tijdens de winter zijn 
weergegeven. Ook zijn kaartjes opgenomen die 
laten zien hoe de verspreiding is veranderd. 
Vooral de vergelijking met de atlas uit 1979 
toont bij nogal wat soorten aan dat er veel is 
veranderd zoals sterke afname bij Kuifleeuwerik 
en Zomertortel en toename bij Slechtvalk en Grote 
Zilverreiger. 
 
Veel vogelaars zullen moeten wennen aan de volgorde 
waarin de soorten gepresenteerd zijn. Zo is de Steltkluut 
niet na de Kluut te vinden, maar tussen Porseleinhoen en 
Waterhoen. De valken volgen niet na Havik en Buizerd, 
maar zijn 150 pagina's verderop in het boek geplaatst 
tussen de spechten en de parkieten. Deze volgorde is 
gebaseerd op nieuwe inzichten op grond van DNA-
onderzoek. Om de lezer bij het zoeken te helpen, is een los 
blad toegevoegd met in alfabetische volgorde de 
Nederlandse en Engelse vogelnamen. 
In genoemde lijst (en dus ook in het boek) ontbreken nogal 
wat namen van bekende vogelsoorten. We zoeken 
bijvoorbeeld vergeefs naar Krombekstrandloper, 
Reuzenstern, Lachstern en Kleinste Jager. Deze soorten 
trokken in het voorjaar door zonder broedgedrag te 
vertonen of ze trokken in het najaar door voor 1 december. 
In hoofdstuk 2, waar de werkwijze wordt toegelicht, wordt 
niet nadrukkelijk gewezen op het gevolg van de gekozen 
systematiek voor soorten die maandenlang in ons land 
verblijven, maar niet in het boek te vinden zijn. Is van een 
trekvogel wel een winterwaarneming bekend, dan krijgt 
die soort achterin het boek een klein stukje tekst 
toebedeeld (bijv. Regenwulp, Vaal Stormvogeltje). In dit 
hoofdstuk had onderscheid gemaakt kunnen worden tussen 

echte dwaalgasten zoals de Amerikaanse Oeverloper en 
trekvogels die met duizenden passeren, maar zelden in de 
wintermaanden te zien zijn. 
 
Soorten die zowel in zomer als in winter aanwezig zijn, 
krijgen twee pagina's. Zeldzame broedvogels en soorten 
die hier alleen als wintergast verblijven, moeten het 
meestal met één pagina doen. Dwaalgasten moeten met 
één kolom of minder tevreden zijn. Naast veel veldwerk 
leverde onze vereniging ook drie schrijvers van 
soortteksten: Hein Verkade (Houtsnip), Peter Spierenburg 
(Engelse Kwikstaart) en Jelle van Dijk (Grote Zee-eend). 
Ook staat onze club genoteerd als sponsor bij de 
Drieteenstrandloper. 
 
De meeste kranten en ook het NOS-journaal hebben 
uitgebreid aandacht besteed aan het verschijnen van deze 
'vogelbijbel'. Daarbij werd vooral aandacht gevraagd voor 
soorten die als broedvogel verdwenen zijn en voor soorten 
die het voor de wind gaat. Het boek geeft echter veel meer 
informatie. Bij elke soort wordt ingegaan op factoren die 
voor- en achteruitgang beïnvloeden. Hierdoor is niet alleen 
een fraai boek ontstaan, maar vooral ook een rijke bron 
van informatie over de Nederlandse vogelstand die 
hopelijk gebruikt zal worden in beleid waarbij 
natuurbehoud van wezenlijk belang is.  
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Nestplaatskeuze – stress – bij Gierzwaluwen 
 
Hein Verkade 
Gierzwaluwen voelen zich thuis in de lucht. In hun eerste 
levensjaar vliegen ze dag en nacht. Een landing bij een 
mogelijke nestplaats is dan een hele overwinning. Vaak 
vliegen zij dagen achtereen rond en haken aan bij een 
mogelijke toekomstige nestplek. Dit wordt vele malen 
herhaald voordat ze de holte daadwerkelijk binnengaan. 
Het lijkt er dus op dat de keuze van een nestplaats reeds 
buiten wordt gemaakt. Maar dat blijkt niet altijd het geval. 
Voordat er wordt gekozen worden meerdere plekken 
verkend. En de keuze lijkt soms zelfs problematisch. 
 
2017 
In de schuur bij Douzastraat 47 in Noordwijk-Binnen zijn 
negen identieke invliegplaatsen met daarachter nestkastjes 
aangebracht voor Gierzwaluwen. Zes hiervan hangen 
verspreid onder het zuidoostelijke dakvlak, en drie vlak 
naast elkaar op de noordwestelijke helft. De eerste 13 jaar 
broedden er steeds één of twee paartjes. Het broedproces 
werd gevolgd door steeds te kijken door een glazen 
raampje in de kastjes. Dit was tijdrovend en je kon maar in 
één kastje tegelijk turen onder matige 
lichtomstandigheden. Dat veranderde in 
2010 toen in vier kastjes een minicamera 
werd geïnstalleerd. Deze konden tegelijk 
worden bekeken via een beeldscherm. Er 
werd gekozen voor het bewoonde kastje G 
achter het zuidoostelijke dakvlak en de 
drie kastjes A, B en C op het noordwesten, 
waarvan er toen één bewoond was. In 
2012 verdween dit paartje en bleven deze 
drie kastjes jaren leeg. Dit veranderde op 7 
juli 2017 toen er voor het eerst weer een 
vogel in kastje B verscheen. ’s Nachts was 
ie niet aanwezig, maar de volgende avond 
zaten er twee vogels in kast C. Ze 
gedroegen zich nogal nerveus en moesten 
aan elkaar en aan de nieuwe omgeving 
wennen. Tot 1 augustus sliepen er vogels 
in de kastjes. Soms één en andere avonden 
twee. Ze wisselden regelmatig van 
slaapplaats. Kastje C werd het meest 
gebruikt: 13x en B 5x. Op 3 avonden zaten 
de vogels in twee verschillende kastjes: 2x 
in A en C en 1x in B en C. Het werd niet duidelijk of zij 
dit bewust deden om zo de beste plek te kunnen kiezen, of 
dat ze regelmatig per ongeluk het verkeerde kastje 
binnenvlogen. Met hulp van vogelringer Maarten Verrips 
kon middels de camerabeelden worden vastgesteld dat 
zeker één vogel pas een jaar oud was. Onervarenheid kan 
dus ook een rol hebben gespeeld.  
 
2018 
In mei 2018 wordt met spanning gewacht op de vogels. 
Keren zij terug en welk kastje zullen zij uiteindelijk 
kiezen? Op 19 mei is het zover. Er zit een vogel in kastje 
B. De avond erop zit ie in C en dan duurt het tot 25 mei 
voordat hij weer in B verschijnt.  

Er arriveert een tweede vogel op 26 mei en die dag worden 
zij regelmatig in A, B en C gezien, maar ‘s nachts zitten zij 
gescheiden in B en C. Tot 2 juni lijkt het wel een roulette. 
Zowel overdag als ’s nachts zitten zij steeds in een ander 
kastje, het meest in A en C. 
Op 3 juni wordt er een ei gelegd in de nestkom van kastje 
C, de twee vogels zitten ernaast. Er lijkt dus definitieve 
keuze gemaakt…maar het wordt nog gekker…de dag erop 
zitten de vogels ’s avonds weer gescheiden in A en C. In 
de ochtend van de vijfde juni ligt er ook een ei in kast A ! 
In de avond zitten beide vogels op het nest in C en een het 
eitje in A zonder vogels. De volgende ochtend ligt het ei 
zonder oudervogel in A maar wel een op nest C. ’s 
Middags is de situatie precies omgekeerd…! 
Dit is gedoemd te mislukken en daarom besluit ik tegen 
mijn principes in om in te grijpen. Terwijl beide vogels 
buiten zijn leg ik het eitje uit A bij die in nestkom C in de 
hoop dat er nu eindelijk een vaste plek gekozen zou 
worden. Ik ben vooral benieuwd hoe de vogels zullen 
reageren, en of beide eitjes bevrucht zijn. ’s Avonds lijkt 
het eerste geslaagd, beide vogels zitten op de twee eitjes in 

kast C. Maar de volgende ochtend zit er één vogel op nest 
C en de ander loopt nerveus rond in kastje A. Deze 
verdwijnt even later en verschijnt binnen een minuut in B 
met hetzelfde zoekende gedrag…… Kennelijk op zoek 
naar een ei…… Na een vergeefse zoektocht weer naar 
buiten en vrijwel direct in C naar binnen. De rust keert 
weer. Daarna blijven beide vogels hokje C trouw en op 29 
juni worden voor het eerst twee jongen in de nestkom 
waargenomen. De vogels konden moeilijk tot de beslissing 
komen welk kastje de nestplek zou worden.  
De unieke wijze waarop dit proces kon worden vastgesteld 
doet de vraag rijzen of deze nestplaatskeuze-stress vaker 
voorkomt bij Gierzwaluwen. Op alle andere plaatsen kan 
dit alleen van buitenaf worden gevolgd en is dus moeilijk 
vast te stellen. Toch zijn er aanwijzingen dat het elders ook 
gebeurt.  

Schuur Douzastraat. Drie naast elkaar gelegen nestkastjes A, B en C. 
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Zeewinde 
Tijdens de vijfjaarlijkse telling van alle invliegplaatsen van 
Gierzwaluwen wordt ook in de Zeewinde in het 
Middengebied gepost.  Al meer dan vijf jaar broedt er een 
paartje onder de nokhoekpan van huisnummer 2.  Ook in 
2018 is deze plek bezet.  
Op weg naar de wijk Boerenburg wordt steeds een route 
door het Middengebied genomen. Het beeld is rustig en 
duidelijk tot 28 juni. Op die dag cirkelt er een groepje van 
3-4 vogels rond de daken en zij hebben vooral 
belangstelling voor de nokken van nr. 2, 15 en 23. De 
bestaande nestplaats en mogelijk nieuwe plekken. ’s 
Avonds ziet Jan Jacobs geen enkele activiteit rond de 
potentiële nokhoeken.  
Enkele dagen later is er rond het middaguur weer veel 
vliegverkeer. Twee vogels draaien hun rondjes langs de 
drie plekken. Op precies hetzelfde moment vliegt de één 
onder de nok van nr. 15 en de ander bij nr. 23 naar binnen. 
De eerste komt na 10 minuten weer naar buiten en de 
tweede na een half uur. Vijf minuten later vliegt er weer 
een vogel bij nr. 23 naar binnen en blijft daar 10 minuten.   
Twee dagen later wordt in de avondschemer weer gepost. 
Er zijn nu drie gierzwaluwen rond de beide nokken. De 
nok van nr. 23 wordt regelmatig aangevlogen en om vijf 
voor half elf vliegen er twee vogels vlak achter elkaar naar 
binnen. Rond de nok van nr. 15 is geen enkele activiteit 
meer.  
In de Zeewinde lijkt zich een nieuw paartje te willen 
vestigen. Ook hier worden blijkbaar eerst meerdere 
potentiële nestplekken verkend. 
 

Discussie 
De vogels die in 2017 de kastjes in de Douzastraat 
bezochten, arriveerden pas heel laat in het broedseizoen. 
Jonge vogels (één jaar oud) komen als laatste terug uit 
Afrika en verkennen dan globaal de 
vestigingsmogelijkheden. Sommige blijken dan toch al 
verschillende potentiële broedholtes binnen te vliegen.  In 
dit geval zijn dat drie identieke invliegplaatsen dicht bij 
elkaar. Het zou dus kunnen zijn dat de onervaren jonge 
vogels regelmatig ‘misvliegen’, maar het kan ook een 
bewuste strategie zijn.  
Het zijn zeer waarschijnlijk dezelfde vogels, die het jaar 
erop rond 19 mei in de kastjes verschijnen. Subadulte 
vogels komen vroeger terug dan de jaarlingen, maar na de 
ervaren adulten. Het is op zijn minst opvallend dat er toen 
weer twijfel over de nestplaatskeuze ontstond. Mogelijk 
was maar één vogel teruggekeerd uit Afrika en heeft deze 
een nieuwe partner gevonden en naar binnen gelokt. Het 
zou dus kunnen zijn dat daardoor opnieuw een 
keuzeprobleem ontstond.  
De vogels in de Zeewinde werden pas eind juni als 
nestzoekers ontdekt. Dit wijst erop dat ook dit nog jonge 
vogels waren. Er is echter geen sprake van identieke 
invliegplekken vlak naast elkaar zoals in de Douzastraat, 
want er zitten nog vier huizen tussen. Hier lijkt een 
bewuste keuze meer voor-de-hand liggend. Het is 
onbekend of de eventuele nestplekken erachter even 
geschikt zijn.  
Waarschijnlijk hebben jonge gierzwaluwen meerdere 
opties voordat een nestplek definitief wordt gekozen. 
Natuurlijk zal het ene paar daar doortastender in zijn dan 
de ander.  
Waren de vogels in de Douzastraat extreme treuzelaars en 
hadden zij last van keuze-stress

Zeewinde. Drie invliegplaatsen onder de nok. De bestaande nestplaats 2, de verkende plek 15 en de mogelijk nieuwe 
nestplek 23. 
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Natuur- en vogelgeluk in de Ebrodelta 
 
Mariska de Graaff 
 
In de Ebrodelta in het Spaanse Catalonië ervaar ik elke dag als een onverwacht cadeau. In dit vogel- en natuurparadijs, waar 
we elk jaar maanden verblijven, zijn Hugo en ik volledig opgenomen in de gemeenschap van het dorpje L’Ampolla. Graag 
geef ik jullie een inkijkje in ons Spaanse (vogel)leven. 
 
Trouw als een trekvogel, strijken wij elk jaar neer op dezelfde plek aan de noordkant van de Ebrodelta, op camping Ampolla 
playa, gelegen aan zowel de zee als aan beschermd natuurgebied. In dit gebied leven, al dan niet tijdelijk, ruim 300 soorten 
vogels. Elke dag trek ik er op uit met mijn verrekijkers en fotocamera’s en onze trouwe hond Cash, die geen enkel dier 
verstoort.  
 
Inmiddels ben ik ook vrijwilliger en rondleider bij de plaatselijke natuurbescherming en vaste fotograaf bij tal van 
plaatselijke evenementen. Regelmatig vragen mijn Spaanse vrienden of ik buitenlandse bezoekers op sleeptouw wil nemen 
langs o.a. de rijstvelden met flamingo’s en langs het stuk met tientallen broedende soorten vogels. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
op fietstochten vanaf de camping. 

 
 
 

 

Ebrodelta Vogelfestival  
Een van de hoogtepunten dit jaar was het meerdaagse Delta Birding Festival in september, dat voor de 5e keer werd 
gehouden. Het was heerlijk zoveel natuurliefhebbers te ontmoeten uit binnen- en buitenland. Ik was een van de vrijwilligers 
en mocht alle niet-Spaanse bezoekers informeren over de flora en fauna van de Ebrodelta en de nabijgelegen zee. Daarbij 
werd ik ook geïnterviewd door de Spaanse TV (zie de Strandloper-site).  
 
Overal vogelgeluiden 
Vanaf ‘onze’ camping lopen we zo het duin in, om de rietvelden met de waterpoelen van Les Olles. Onze oren tuiten van de 
vele vogelgeluiden. Karekieten, Snorren, Rallen, Woudapen, eenden en nog veel meer beweegt zich in en uit het riet. Te veel 
om op te noemen vliegt er door de lucht, zoals Vorkstaartplevieren, maar ook Witwang-, Dwerg-, Lach- en Reuzensterns. 
Ook genieten we van Visarenden, Bruine Kiekendieven, Slechtvalken en Eleonora’s Valken, die hier in het najaar komen.  
 

 
Slechtvalk Temmincks Strandloper 
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Bergnatuur in Els Ports 
De Ebrodelta is een prachtig, maar wel vlak natuurgebied. Toch zijn er bergen in de buurt. In de nabijheid van de kustplaats 
Peniscola ligt het nationale Els Ports. Samen met Spaanse vogelvrienden heb ik daar al heel wat afgeklauterd in de 
schitterende natuur met bijzondere rotsformaties, kloven, grotten, rivieren met watervallen. Ik heb genoten van echte wilde 
geiten, zeldzame Ribsalamanders en Marmersalamanders. Er zijn volop bloemen en planten met vele soorten orchideeën. 
Vogels zijn er te over, zoals: Dwergarenden, Arendbuizerds, gieren, maar ook de Rode en Blauwe Rotslijsters. 
 

 
Vogelen op zee 
Hoewel we de meeste tijd doorbrengen op land, vormt het jaarlijkse uitje van de vogel- en natuurbescherming traditioneel 
een uitzondering. Dan gaan we vogels spotten vanaf de boot. Na jaren met een in de zon glinsterende, gladde zee, stond er 
deze keer heel veel wind. Menig vogelaar, onder wie ik zelf, bleek geen echte zeebenen te hebben. Ondanks de 
misselijkheid gelukkig toch nog leuke foto’s kunnen maken van o.a. Grote Jager, Stormvogels en vele soorten meeuwen. 
Overigens kun je tijdens het bovengenoemde Vogelfestival óók een boottochtje maken. 
 

 
 

Spiegel orchidee Harlekijn 

Grote Jager Vale Pijlstormvogel 
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Brulkikker-alarm 
Hugo en ik fietsen elke dag. We komen altijd van alles tegen en maken altijd wel iets mee. Zo waren we op een dag in het 
waterzuiveringsgebied, waar ook veel vogels broeden. Regelmatig monitoren, wat zich zoal in het water bevindt aan vis en 
andere beestjes. 
We keken toe hoe ze de netten binnen haalden. Groot was onze verbazing over de inhoud...Kikkervissen van wel 14 cm… 
Ik maakte direct foto’s en stuurde deze naar Manolo Sanchez Blanch, onze vriend en dé vogel- en natuurdeskundigde van 
dat deel van de Ebrodelta. 
Manolo vertelde achteraf dat hij zowat van zijn stoel viel en onmiddellijk in actie kwam. Nationale bescherming in Madrid, 
en Barcelona werden ingeseind. Met man en macht werd het hele gebied zodanig ‘ingepakt’, dat er geen reptiel meer uit 
kon. Zo werd voorkomen dat die Amerikaanse brulkikkers zich nog meer zouden verspreiden. 
 

Blauwe zwemkrab 
Een andere exoot die we dit jaar massaal zagen, was de Blauwe zwemkrab. Zagen we er vorig jaar een paar, nu zitten er 
duizenden… in zee, in sloten en in de rijstvelden. De Blauwe zwemkrabben zijn erg agressief en doden alles wat ze te 
pakken krijgen. De gewone krabben zijn al verdwenen. 
De Spanjaarden hebben van deze nood echter een deugd weten te maken. Omdat de exoten erg lekker smaken, waren 
mensen elk weekend en elke vrije dag krab aan het vangen. Dat bleek een fluitje van een cent, zo deden vrienden mij dit 
voor. Met een kippenpoot aan een touw, die ze rustig naar de kant trokken, hadden wij binnen één uur een emmer vol 
krabben. 
 
Jullie begrijpen vast wel 
waarom we het zo naar 
ons zin hebben in de 
Ebrodelta. Kom gerust 
ook een keer als wij er 
zijn. Meld je maar bij de 
receptie van de camping, 
dan regelen wij wel een 
rondleiding.  En het is 
nog gratis ook. Omdat ik 
het leuk vind om te doen. 
  
En, met dank aan de fotograaf Damian, is er een jaarlang een 
fototentoonstelling 
geweest in de 
fotowinkel van  
L'Ampolla. 
 
 
Hartelijke groet 
Hugo en Mariska de 
Graaff 
 
 
 

Kikkervis(je) van de Amerikaanse brulkikker Gebied wordt “ingepakt” 

Krab vissen 
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Roofvogeltrek in Georgië 
 
Kees Verweij 
 
De tocht naar Batumi in Georgië 
In de maand september jl. vertrok een gezelschap van 12 
leden van onze vereniging richting Georgië om langs de 
kust van de Zwarte Zee vlak bij de grote badplaats Batumi 
de jaarlijkse gigantische trek van roofvogels gade te slaan. 
In Europa zijn er verschillende plekken, waar je tijdens de 
trek o.a. roofvogels kunt zien, zoals bij Falsterbo in 
Zweden, Tarifa in Zuid-Spanje en in Istanbul in Turkije. 
Maar wat de aantallen betreft spant Batumi wel de kroon. 
Een van onze leden, Gab de Croock, was drie jaar geleden 
in contact gekomen met enkele Nederlandse mensen, die 
daar roofvogels hebben geteld of daar nog tellen. Jaarlijks 
staan er een paar van hen op de bijeenkomst van de 
landelijke vogelorganisatie SOVON, waar verschillende 
van ons met hen kennis hebben gemaakt. Hun ervaringen 
konden we nauwelijks bevatten en Gab was de eerste, die 
naar Georgië afreisde. Hij kwam terecht in een particulier 
huis van de familie 
Bolkvadze, die een 
deel van hun huis 
aan gasten 
verhuurde. Een 
prettige 
bijkomstigheid was, 
dat dit verblijf op 
slechts korte afstand 
ligt van een der 
punten, waar de 
vogels geteld 
worden en men een 
prachtig overzicht 
heeft van de 
trekbaan van de 
roofvogels, nl. de 
heuvel Sakhalvasho. 
Het daaropvolgende 
jaar is Gab daar 
weer geweest en hij 
was wederom 
verrukt over het 
grote aantal 
roofvogels, dat daar 
dagelijks langstrekt. 
Zijn bezoeken 
hebben 
verschillende leden 
zodanig geprikkeld, dat onder leiding van Gab en zijn 
vrouw Cassandra het plan werd opgevat om ditmaal met 
een veel groter gezelschap daar 10 dagen heen te gaan. De 
familie Bolkvadze was inmiddels begonnen aan een 
uitbreiding van hun huis, waardoor een grotere groep daar 
onderdak zou kunnen vinden. Op 17 september jl. was het 
dan zover. In een tweetal taxibusjes gingen we ’s morgens 
vroeg naar Schiphol om daar om 10.30 uur naar Georgië te 
vliegen. Om 14.30 uur landden we veilig op het vliegveld 
van Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Oorspronkelijk 
zouden we met een binnenlandse vlucht naar Batumi 

vliegen, maar deze vlucht ging niet door. Daarom had de 
vliegmaatschappij voor ons een bus gehuurd, die ons naar 
onze verblijfplaats zou brengen. Deze rit zou ruim 8 uur 
gaan duren. Op zich was dat niet zo’n probleem, maar we 
moesten wel bedenken, dat we hier met een tijdsverschil 
van 2 uur te maken hadden. Zo kwamen we niet om half 
twaalf in de nacht aan, maar om half twee. We hadden 
verwacht, dat we zo in bed zouden kunnen rollen, maar tot 
onze verbazing wachtte de hele familie ons op en hadden 
ze nog een heerlijke maaltijd voor ons klaargezet. De 
volgende morgen konden we nog even uitslapen. Drie 
mensen van ons gezelschap gingen naar de stad om de 
huurauto’s op te halen en de rest kreeg alvast een 
voorproefje van de indrukwekkende roofvogeltrek, die ook 
vanaf ons balkon goed was waar te nemen.  Verder vlogen 
er regelmatig groepen Bijeneters voorbij, die zo nu en dan 
werden belaagd door imkers, die de Bijeneters met schoten 
probeerden te verjagen, Nu begrijp je, hoe deze vogel aan 
zijn naam gekomen is. Dit balkon was ook ’s avonds de 

moeite waard om daar gezamenlijk te zitten. We zagen 
daar bijvoorbeeld een Bidsprinkhaan boven ons 
rondkruipen en toen we nog eens naar beneden keken 
zagen we een enorme pad over onze schoenen kruipen. ’s 
Nachts moest je wel de ramen sluiten, want anders vlogen 
er allerlei wantsen naar binnen. Een had zelfs zijn 
rustplaats gevonden op het hoofd van Jan Jacobs. Hij 
probeerde hem een klap te geven, maar hij miste. Gelukkig 
maar, want ze schijnen behoorlijk te stinken.  
 

Balkon van het guesthouse – foto: George Hageman 
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Onze eerste tochten naar 

boven bij de telposten 
Aan het eind van de ochtend 
kwamen de huurauto’s en konden 
we de tocht maken naar de 
nabijgelegen heuvel Sakhalvasho. 
Het laatste stuk van de weg naar 
boven kon slechts te voet worden 
afgelegd en dat was nog een 
behoorlijke klim, zeker met zo 
veel bagage in je rugzak als een 
telescoop, verrekijker, klapstoel, 
koffie en proviand e.d.  Maar 
eenmaal boven gekomen waren we 
getuige van een bijna constante 
stroom van roofvogels, die ons 
zowel links als rechts passeerden.  
De Steppebuizerden waren ver in 
de meerderheid, maar zij werden 
geregeld afgewisseld met 
Schreeuwarenden, Dwergarenden 
en Slangenarenden. Daarnaast 
trokken er nog vele Zwarte 
Wouwen, Bruine- en 
Steppekiekendieven, Balkansperwers en Zwarte 
Ooievaars. Toen we ’s avonds de telresultaten binnen 
kregen zagen we, dat er die dag zeker 30.000 à 40.000 
roofvogels waren langsgegaan. De volgende dag hadden 
we weer zo’n topdag met duizenden en nog eens 
duizenden roofvogels. Het ging hier om vele 
Steppebuizerden, Schreeuwarenden, een enkele 
Bastaardarend, grote aantallen Dwergarenden en 
Slangenarenden, Sperwers en Balkansperwers, enkele 
Keizerarenden, vele Kiekendieven, waaronder 
verschillende Steppekiekendieven, een enkele Visarend, 
een groot aantal Boomvalken en regelmatig groepen 
Zwarte Ooievaars. Maar ook rond onze verblijfplaats was 
voldoende te zien. Bijzondere soorten waren de 
Kaukasische Roodborsttapuit en de Kleine Vliegenvanger. 

Later kwamen er ook wat mindere dagen, maar dan ging 
het toch nog om vele duizenden per dag.  
 
Tocht naar het Kolkheti Nationale Park 
Op donderdag zijn we naar het Kolkheti Nationale Park 
gegaan, een groot deltagebied ongeveer 50 kilometer ten 
noorden van Batumi nabij het plaatsje Poti. Daar huurden 
we een boot, waarmee we een groot meer overstaken en 
vervolgens langs een rivier stroomopwaarts voeren. Het 
aantal vogels was hier niet spectaculair. Wel kwamen we 
een behoorlijk aantal IJsvogels tegen en zo nu en dan een 
Kleine Zilverreiger en enkele eendensoorten zoals een 
Tafeleend, die ook in Nederland bekend zijn. 
Hoogtepunten waren de Witvleugelsterns. Daarna zijn we 
nog even op het strand geweest, waar een groot aantal 
Geelpootmeeuwen stond.  Verderop zagen we nog een 

Bontbekplevier en een 
Isabeltapuit. Het strand was erg 
rommelig vanwege de grote 
hoeveelheid aanspoelsel.  
 
Wederom naar omhoog bij 

de telposten 
De volgende dag (vrijdag) 
wederom naar de Sakhalvashotop, 
waar we wederom getuige waren 
van enorme aantallen roofvogels, 
weliswaar wat minder dan in het 
begin van de week, maar 
desondanks toch indrukwekkend. 
Zaterdag trokken we voor het 
eerst naar een andere telpost, niet 
zo ver van de vorige verwijderd. 
Deze telpost heet Shuamta en 
werd ook door een aantal tellers 
van de BRC (Batumi Raptor 
Count) bemand. Een prettige 
bijkomstigheid was, dat er vlak bij 

 Vogeltrek op Sakhalvasho – foto: Cassandra Wullur 

Café op telpost Shuamta – foto: Dineke Kistemaker
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een klein restaurantje lag, waar je even heerlijk kon zitten 
en genieten van een lekker kopje koffie, dat omgerekend 
ongeveer op 30 cent uitkwam. Daar kon je nog eens een 
rondje weggeven. Verderop stond een hokje met daarin 
een toilet. Het doorspoelen gebeurde met een tuinslang, die 
in verbinding stond met een bergbeekje. Onze twee auto’s 
hadden gelukkig een vierwielaandrijving en dat was wel 
nodig ook. Het laatste stuk van de weg naar de top was 
steil en smal, bezaaid met grote stenen en rijk aan gaten.  
Bovendien moest je goed op de weg blijven, want naast de 
weg zag je menigmaal een behoorlijk diep ravijn. We 
stonden versteld van de stuurmanskunst van de beide 
chauffeurs, Leo Schaap en Gab de Croock. Ook hier waren 
we getuige van grote groepen voorbijtrekkende roofvogels, 
zo nu en dan afgewisseld door groepjes Zwarte Ooievaars 
en Bijeneters. Eenmaal hebben we zowaar een Witte 
Ooievaar gezien, zoals die bij ons bekend is.  
 
Bezoek aan de Chorokidelta 
Op zondag trokken we naar de Chorokidelta, die even ten 
zuiden van Batumi ligt. Bij de monding van de rivier bij 
het strand van de Zwarte Zee zagen we regelmatig 
IJsvogels heen en weer vliegen. Ook hier weer enkele 
Kleine Zilverreigers en zowaar nog een Ralreiger en een 
Zilverplevier. Jammer was, dat we niet echt het terrein in 
konden, omdat er gewaarschuwd werd voor verborgen 
projectielen. Naast deze delta lag 
een grote vuilstortplaats, die 
bezocht werd door vele Zwarte 
Wouwen, Roeken, Bonte Kraaien 
en Geelpootmeeuwen. De stank 
was niet te harden en je 
verbaasde je erover, dat er toch 
nog mensen aan het werk waren 
om het vuil nog verder te 
onderzoeken en te sorteren. Een 
bijzondere plek was een oude 
brug, die buiten gebruik was. Dat 
was ook maar goed ook, want in 
het wegdek zaten diepe gaten 
waardoor je ver naar beneden kon 
kijken. Er liepen daar ook nog 
verschillende koeien, die keurig 
om die gaten heenliepen. Even 
verder zagen we tussen een aantal 
koeien nog een Koereiger lopen. 
 

 

Naar Batumi en het Mtirala Natuurpark  
Maandag en dinsdag brachten wij weer een bezoek aan de 
Shuamtatelpost, waar we wederom getrakteerd werden op 
een groot aantal roofvogels, vooral op de maandag. In de 
loop van dinsdagmiddag nam het aantal trekkende 
roofvogels sterk af, zodat we besloten wat eerder naar ons 
tehuis terug te gaan. Daarbij hadden we nu wat tijd over 
om een bezoek te brengen aan het bureau van de tellers. 
Daar was ook een soort winkeltje, waar je petten en  T-
shirts kon kopen. 
Woensdagmorgen ging een deel van het gezelschap naar 
de stad Batumi, waar vooral de boulevard en het strand de 
meeste aandacht trokken.  Een ander deel van de groep 
ging naar beneden bij het strand, waar ze in een van de 
bomen een Turkse Boomklever zagen, die opviel door zijn 
grote rode vlek op de borst. Sommigen verkenden de weg 
naar de Botanische tuin, die vlak langs de kust lag, even 
ten noorden van Batumi. 
De volgende dag was voor ieder vrij te besteden. Enkelen 
van het gezelschap liepen naar de Botanische tuin, waar 
een ware overvloed aan bomen, struiken en planten te zien 
was. Zo stonden er Eucalyptusbomen met een lengte van 
bijna 30 meter. Ook waren er enorme dadelpalmen te zien 
met rijpe vruchten.: een ware belevenis voor liefhebbers 
van bijzondere bomen en planten. Onderweg kwamen we 

Slangenarend – foto: Gab de Croock Dwergarend – foto: Jos Zonneveld 

Vuilstortplaats Batumi – foto: George Hageman 
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tal van honden tegen, die soms midden op de weg lagen te 
slapen. Voor de middag was een bezoek gepland aan het 
nabijgelegen Mtirala-Natuurpark, dat door verschillende 
beken en rivieren werd doorkruist. De weg ernaartoe was 
al bijzonder. Hier en daar erg smal en met uitzicht op 
verschillende hangbruggen over de rivier. We moesten 
zelfs dwars door een kleine rivier oversteken bij gebrek 
aan een fatsoenlijke brug. Verder waren de hoge heuvels 
rijk begroeid met voor ons tal van onbekende bomen en 
planten. Middenin het park kwamen we een leuk 
restaurantje tegen, waar we nog een lekker kopje koffie 
konden drinken en in de buurt leuk konden wandelen. 
Vrijdag werd de laatste dag, waarop we nog iets konden 
organiseren. De meesten kozen voor een tocht te voet naar 
het vogelkijkpunt op de Sakhalvasho, want de auto’s 
moesten deze ochtend worden teruggebracht. Onderweg 
was er afleiding genoeg, zoals Kakibomen met rijpe 
vruchten, waar we niet van af konden blijven. Verder 
liepen ook hier verschillende koeien midden op de weg.  
Maar bovenop de heuvel werden onze inspanningen 
beloond. Het was een prachtige trekochtend, zoals we die 
week nog niet hadden meegemaakt.  Vooral even na de 

middag was dit een gigantische belevenis. In totaal trokken 
er die dag meer dan 100.000 roofvogels voorbij.  
 
Het afscheid 
 
De laatste dag was als topdag aan roofvogels beslist een 
waardig afscheid van Georgië, want het tijdstip van vertrek 
kwam al dichterbij. ’s Middags werd ons nog een prachtige 
taart voorgezet, voorzien van een Engelse tekst, waarin we 
voor ons bezoek werden bedankt. Na het avondeten stond 
’s avonds de bus voor ons verblijf klaar om ons naar het 
vliegveld van Tbilisi te brengen. Na een ontroerend 
afscheid vertrok de bus en kwamen we om 2.30 uur ’s 
nachts aan. Het was een lange, vermoeiende zit op het 
vliegveld, want het vliegtuig zou pas om 6.30 uur 
vertrekken. Moe, maar vol goede herinneringen landden 
we om 9.30 uur op Schiphol, waar we onze horloges weer 
twee uur terug moesten zetten. 
In januari zal de lezing gehouden worden over onze reis en 
de trek van de roofvogels bij Batumi. 

 
 
 

Vogeltrek op Shuamta – foto: Cassandra Wullur 
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Broedvogelinventarisatie Nieuw-Leeuwenhorst 2018 
 
Marian Zijderveld, Anja Vink en Claire Schaap 
 

Onderzoeksgebied  
Nadat Claire en Anja enkele vogelcursussen hadden gevolgd, 
leek het hun een goed idee om eens een gebied te 
inventariseren. Omdat Marian lang geleden enkele jaren, samen 
met Dick Hoek, Nieuw-Leeuwenhorst had geïnventariseerd, 
viel de keuze al snel op dit landgoed. Nieuw-Leeuwenhorst is 
een bosgebied van 38 hectare in nu nog de gemeente 
Noordwijkerhout, dat beheerd wordt door Stichting het Zuid-
Hollands Landschap (ZHL). Omdat dit gebied te groot is om in 
een ochtendbezoek een volledige inventarisatieronde te lopen 
hebben wij ervoor gekozen alleen een deelgebied te doen, 
namelijk het oude bosgebied aan de zuidzijde. Dit deel 
(ongeveer 11 ha) ligt tussen de grote vijver en de Hoogweg. 
Aan de kant van het Westeinde is er geteld tot en met de oude 
vuilnisbelt, overeenkomend met het officiële Sovon plot. Het 
plot heeft een vreemde vorm. Waarom ooit voor deze grenzen is 
gekozen, is onbekend.  Zie bijgaande plattegrond.  
 
Van 1984 t/m 1999 is dit plot bijna ieder jaar geteld. Daarna in 
2002, 2008 en nu weer in 2018.  
In dit gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst staan veel oude beuken en eiken, veelal in lanen aangeplant. Verder staan er enkele 
hoge Oostenrijkse dennen en grove dennen. Ook is er nog een kleine vijver met de Paulinaberg (tegenover landhuis 
Dijckenburgh), een kleine camping en een woonhuis met boomgaard aan het Westeinde. Rond de kleine vijver en op de 
Paulinaberg is de beplanting sterk uitgedund en /of gekapt. Er is een aanplant van o.a. jonge rododendrons.  Het eilandje is 
grotendeels gekapt en met een bruggetje toegankelijk gemaakt. 
 
Methode  
Er zijn in totaal 11 bezoeken geweest in de periode tussen 18 februari 2018 tot 13 juni 2018, waarvan 7 bij zonsopgang en 4 
in de vroege ochtend. Bij elk bezoek zijn de waarnemingen ingevoerd via de app Avimap van Sovon. 
 
Resultaten  
In de  tabel worden de 
aantallen territoria per 
soort genoemd. Bovendien 
zijn de aantallen uit de 
jaren 2002 en 2008 
toegevoegd. Ze zijn 
afgeleid van de 
inventarisaties van Pim 
Nobel van Sovon (2002) 
en van Rien Sluijs en Jelle 
van Dijk van onze 
vereniging (2008). Deze 
inventarisaties hadden 
betrekking op het gehele 
gebied van Nieuw 
Leeuwenhorst en zijn 
uitvoerig gerapporteerd in 
De Strandloper. De 
toenmalige rapportages 
van het zuidelijke deel zijn 
in onderstaande tabel 
gecorrigeerd voor de 
oorspronkelijke 
plotgrenzen. 
 

Roodborst in holte  foto: George Hageman 
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Heel bijzonder was een broedend 
paar Haviken die een jong hebben 
grootgebracht. Het was mooi om te 
zien hoe het jong zich ontwikkelde, 
van donsjong tot een takkeling die 
over de takken door de boom ging. 
Leuk waren ook de drie nesten met 
jongen van de Grote Bonte Specht 
op vrij korte afstand van elkaar. Tot 
onze verrassing hadden we ook 
twee broedgevallen van de 
Appelvink. Op 12 april werden niet 
ver van elkaar twee paartjes 
waargenomen. Later werden 
weliswaar nog meer waarnemingen 
gedaan maar kon niet vastgesteld 
worden of het om meer dan één 
paar ging. De waarnemingen van 
de Keep, Goudhaan, Staartmees, 
Sperwer en Buizerd waren 
onvoldoende voor een territorium.  
 
 

Vergelijking met de inventarisatie van 2008 
In tegenstelling tot het onderzoek in 2008 hebben wij geen broedgeval van de Nijlgans, Staartmees en de Sperwer. Nieuw 
ten opzichte van 2008 zijn de Appelvink, de Tuinfluiter, de Havik, de Tortel en de Wilde Eend. Het aantal broedgevallen 
van de Holenduif is gehalveerd van 8 naar 4.  
 
De Houtduif is van 10 broedgevallen in 2008 naar 2 in 2018 gegaan. Het aantal territoria van de Kauw is dramatische 
gedaald van 18 broedparen naar 3 broedparen in 2018. Mogelijk is de komst van de Havik hier debet aan. 
 
De Nachtegaal is van 4 broedgevallen in 2008 naar 1 broedgeval gegaan in 2018. Ook de Koolmees is behoorlijk 
achteruitgegaan van 22 paar naar 12 paar. De Boomkruiper is van 6 paar naar 5 paar is gegaan. De Boomklever daarentegen 
heeft zich verdubbeld van 2 paar naar 4 paar. Ook de territoria van de Vink zijn van 5 paar naar 14 paar gestegen. Zie 
onderstaande tabel waarin ook het onderzoek van 2002 is opgenomen. 
 
Het inventariseren is ons goed bevallen, het was lekker om vroeg in het bos te zijn. We begonnen eind februari, de vogels 
waren toen nog goed te zien in de nog kale bomen. Elke keer zagen we wel iets bijzonders, de ene keer de Appelvinken, de 
andere keer een Havik op het nest en later een jong. Ook bijzonder was om de 7 jongen van de Meerkoet groot te zien 

worden. Verder zagen we 
het voeren van de jonge 
Bonte Spechten op 
meerdere plaatsen in het 
bos. We werkten voor het 
eerst met een tablet. Dat 
was wel even wennen. 
Gelukkig werden we 
daarbij begeleid door Leo 
Schaap die enkele keren 
met ons mee liep. Het 
voordeel om met zijn 
drieën te tellen is niet 
alleen plezierig maar ook 
praktisch als je een keer 
niet kunt. Bovendien zie je 
met zijn drieën meer.  
 
We hebben het met veel 
plezier gedaan en willen 
het gebied volgend jaar 
graag weer doen. 
 

Boomklever   foto: George Hageman 

Havik op nest   foto: George Hageman 
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Tabel 1 Territoria Nieuw‐Leeuwenhorst van 2002, 2008 en 2012 

 
Advertentie 

 

Een prachtig boek om te geven! 
 

voor leden slechts € 15 
 

afhaaladressen: 
Jaap Eisenga - Bremkant 46 Noordwijk  

(071-3612274) 

 
George Hageman - van Struykstraat 27 Noordwijk 

(071-3617510) 

 
Jelle van Dijk - L. Hellenberghof 32 Noordwijk  

(071-3610833) 

 
Sam van der Mey - Voorhouterweg 75a Rijnsburg 

(071-4030522) 

 
Annet de Willigen- A. Plesmanlaan 22 Sassenheim 

(0252-221760) 

 
Annelies Marijnis - Hercules 157 Katwijk  

(071-4025425) 
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Broedvogelinventarisatie Noordwijkse Golfclub  2018 
 
Johan Passchier en Max Hazenoot 
 
Wij (Max Hazenoot en Johan Passchier) hebben 15 bezoeken afgelegd tussen 24 maart en 27 juni, waarvan 14 in 
de vroege ochtend, grofweg tussen 6.30 en 10.00, en 1 in de avond tussen 20.15 en 22.30. De startdatum werd 
diverse keren uitgesteld vanwege Siberische weersomstandigheden. De eerste keer heeft Casper Zuiderduin ons 
vergezeld om ons wegwijs te maken in het notatiesysteem.  
Op dagen dat Max niet kon, heeft Jaap Faber een aantal keren geassisteerd. De ene keer liepen we van hole 1 via 
de Westkant langs de zeereepgrens richting Noord over, de andere keer startten we op hole 18 aan de Zuidkant 
en lopen de route in de tegengestelde richting. Dit, omdat de zang in de loop van de ochtend afneemt. Op deze 
manier krijg je een zo compleet mogelijk beeld (Tip van Jelle en Rien).  
Daar het terrein nogal groot is, hebben we een route uitgestippeld die vooral de delen met bosjes en struiken 
bestrijkt. De open delen tussen hole 1, 2, 10 en de driving range met gras en helm begroeiing doorkruisen we 
niet, maar bemonsteren we langs de grens. Voor een volledige ronde moet je 2,5 uur uittrekken. 
 
In totaal hebben we territoria 
van 40 verschillende soorten 
waargenomen. Bijzonderheid 
was zeker de aanwezigheid van 
maar liefst 3 fluiter-territoria. 
Deze bijzondere zanger liet zich 
bij elk bezoek in de maand mei 
horen en ook tijdens een 
excursie met leden van de club 
konden wij hem beluisteren.  
De bosrietzanger was ook een 
aangename gast te noemen met 
zijn imiterende zang. Gelukkig 
liet hij zich ook zien om aan 
alle twijfel een eind te maken. 
De Greenkeepers vertelden, dat 
ze dit jaar voor het eerst sinds 
jaren weer fazanten hadden 
waargenomen. Wij zijn deze 
vogels op onze ronden niet 
tegen gekomen maar het kan 
dus zijn, dat ze weer terugkeren 
in het duingebied. 
 
Langs de green van hole 1 en de driving-range zagen we ook regelmatig scholeksters foerageren. Ben benieuwd 
waar deze vogels hun nest hadden. Dat moet toch ergens in de buurt zijn geweest! Misschien in het 
aangrenzende plot van De Blink? 
 
Het systeem gaf verder ook aan, dat er een paartje torenvalken aanwezig was. We zagen deze vogels vaak samen 
jagen en ontdekten een slaapplaats in de antennehouder op het dak van de Greenkeepersschuur met op de grond 
een hele verzameling braakballen. Toch hebben we geen nest gevonden en ook geen jonge vogels gehoord. Ik 
heb ook de club hier over verteld en geadviseerd een nestkast op te hangen voor de valken. 
 
Wat verder opvalt, is de toename van vink-achtigen met uitzondering van de Kneu. Mezen, Witte Kwikstaart, 
Boomleeuwerik, Grote Bonte Specht en Roodborsttapuit doen het ook goed, ondanks de recente uitdunning van 
de naaldbomen. De Grote Lijster is met 3 broedpaartjes aanwezig op het terrein. Het is daar een eldorado voor 
deze vogel door de combinatie van verspreid bos en de groene fairways vol wormen. We hebben eigenlijk nooit 
de zang gehoord, maar zagen regelmatig volwassen vogels met een snavel vol wormen en vanaf eind mei/begin 
juni zagen we ook jonge vogels op de fairways, die gevoerd werden. 
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Het aantal Nachtegalen is behoorlijk teruggelopen maar je hoort ze wel volop. Vaak zat de vogel dan echter net 
aan de verkeerde kant van het prikkeldraad. Zowel langs de zeereepgrens als langs de grens met De Blink 
constateerden we dit.  
Ook het aantal Houtduiven is behoorlijk afgenomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de Havik, die in de buurt 
nestelt en vaak in het gebied jagend te zien was. Ook bij de Slechtvalk, die we vaak op de toren van de Nora 
zagen, staan ze op het menu. 
 
Over de zoogdieren valt nog te zeggen, dat er dit jaar weer veel Konijnen te zien waren. Ook wordt ons Plot 
bewoond door een Ree stelletje. Er zijn dit jaar twee jongen geboren maar volgens mij hebben ze hun eerste jaar 
niet overleefd. Verspreid over het terrein vonden we overblijfselen van de verscheurde kalfjes. Of dit nu door 
Vossen of eventueel loslopende honden is gebeurd, is me nog een raadsel.  
Damherten waren in het voorjaar vrijwel afwezig maar je ziet ze wel in de herfst en winter op het terrein. Ik weet 
niet of er actief op gejaagd wordt maar het zou me niet verbazen.  
De Vossen lieten zich ook regelmatig zien maar we hebben geen burcht gevonden. 
 
 
 

 
Tabel 1 BMP onderzoeken Noordwijkse Golfclub vanaf 1978 
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Stichting Vrienden van het Overbosch  
Secretariaat: Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, Tel. 06 26849491 
www.vriendenvanhetoverbosch.nl   info@vriendenvanhetoverbosch.nl 

 

Broedvogelinventarisatie 2018 in het Overbosch, 

Voorhout 
 

Door Ineke Laroo, Ineke van Dijk & Kees Schilder 
 
 
Voor de zesde keer op rij hebben we in het afgelopen voorjaar de aanwezige broedvogels in het Overbosch 
geïnventariseerd. Het Overbosch is een klein stukje bos van 2,5 hectare in Voorhout, dat in de 19e eeuw is aangelegd in de 
Romantische Engelse landschapsstijl. Het ligt als een driehoek langs de drukke Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg. In het 
voorjaar is het uitbundige vogelgezang niet van de lucht. 
 
Hieronder vindt u het overzicht van de tellingen in 2017 en in de vijf voorafgaande jaren. 
 

Soort  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Verschil 
‘17-‘18

Nijlgans 1 1 1 1 1 - -1 
Wilde eend 2 2 2 1 1 2 +1 
Buizerd - 1 - - - - - 
Boomvalk 1 - - - - - - 
Waterhoen 1 1 1 1 - 1 +1 
Houtduif 2 4 6 4 6 5 -1 
Holenduif 1 1 1 2 1 1 - 
Turkse tortel - 1 - - - - - 
Grote bonte specht 1 1 1 1 1 1 - 
Groene specht 1 1 1 - - - - 
Halsbandparkiet 2 4 2 3 4 2 -2 
Winterkoning 6 8 6 8 8 7 -1 
Vink 1 2 2 4 2 1 -1 
Roodborst 5 3 5 5 4 4 - 
Heggemus - 1 1 - - - - 
Merel 6 5 6 6 8 7 -1 
Zanglijster 1 1 1 1 1 1 - 
Zwartkop 1 3 2 2 3 3 - 
Tjiftjaf 3 4 4 4 4 4 - 
Koolmees 10 9 10 11 7 6 -1 
Pimpelmees 9 9 8 9 6 5 -1 
Boomkruiper 3 3 2 3 2 3 +1 
Gaai - 1 1 1 - 1 +1 
Kauw 8 8 10 9 8 10 +2 
Zwarte kraai 1 1 1 - 1 1 - 
Aantal broedparen 66 75 74 76 68 65 -3 
Aantal soorten 21 24 22 19 18 19 +1 

 
De meest voorkomende broedvogels waren de Winterkoning, Merel en Kauw, net als in 2017. De afname van het aantal 
broedparen, die vorig jaar is begonnen, heeft zich helaas doorgezet. We telden nog maar 65 broedgevallen. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met de bouw in 2016 en 2017 van een grote rotonde over de Haarlemmertrekvaart. Dat heeft veel 
geluidsoverlast en onrust veroorzaakt in het bos, en er moesten zes grote bomen in de noordwestelijke hoek van het bos 
worden gekapt. Ook moesten vele bomen wijken op het aangrenzende terrein van de BNS (aan de overkant van de 
Rijnsburgerweg). En de aanplant van nieuwe bomen en struiken in de eerste helft van maart zorgde wellicht ook voor enige 
verstoring van de vroege broedvogels. In het gedeelte van het bos nabij de Nagelbrug, links van de ingang, broedden 
nauwelijks nog vogels in de afgelopen twee jaren. Ook in de strook bos langs de vaart, waar het drukke verkeer van de 
overzijde zeer ‘aanwezig’ is, was weinig vogelgezang te horen. De winterstorm heeft nog twee beukenbomen en een 
eikenboom omvergeblazen en voor die tijd al de mooie oude moerascipres. 
 
De Vinken hebben wel het meest geleden onder deze veranderingen: in 2016 waren er nog 4 broedparen, en dit jaar telden 
we er slechts 1. Ook de Koolmezen en Pimpelmezen hebben het moeilijk. De Groene Specht hebben we wel een aantal 
keren in het bos gehoord, maar sinds 2016 broeden ze er niet meer. Het broedende Nijlganspaartje is vanwege een andere 
oorzaak verdwenen: de oude, dode kastanjeboom aan de open grasplek bij de ingang, waar zij graag inzaten, moest worden 
gekapt. In een periode van 6 jaar hebben we meerdere broedvogels zien verdwijnen uit het bos, zoals de Heggemus, 
Boomvalk, Groene specht en Nijlgans. En de magische, nachtelijke roep van de Bosuil hebben we de laatste twee jaar 
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helaas niet meer gehoord. Ter compensatie voor het verlies van bomen zijn in de afgelopen winter en in vroege voorjaar een 
aanzienlijk aantal nieuwe bomen en struiken geplant. Maar het duurt een aantal jaren voordat die rustige en veilige 
broedplekken opleveren. Laten we hopen dat de Vinken, Mezen en andere vogels die het moeilijk hebben op termijn weer 
meer zullen gaan broeden in het Overbosch. 
 
Gelukkig zijn er ook vogelsoorten die zich goed weten te handhaven in het bos. Zoals overal doen de Kauwen het goed; zij 
maakten veel gebruik van de nestkasjes. De Winterkoningen lieten weer overtuigend van zich horen. De Merels scharrelden 
op de grond en zongen hun mooie gezang vanaf een tak of struiktop. De Houtduiven zaten meestal hoog in de oudere 
bomen. We hebben de schuwe Holenduif ook weer gehoord. De grote Bonte Specht was opvallend aanwezig met zijn 
geroffel. De Boomkruiper blijft ook trouw aan het Overbosch en zie je dan ook over de stam van de oude eikenbomen 
scharrelen naar lekkere hapjes. De stand van Zwartkoppen en Tjiftjaffen, echte trekvogels die insecten eten, was stabiel. De 
opmars van de Halsbandparkiet van de afgelopen jaren zette zich in 2018 niet door. Maar het kan zijn dat we het aantal wat 
onderschat hebben omdat ze ’s ochtends nogal laat wakker worden.  
 
In de vijver zwommen de jongen van 2 paren Wilde Eend en 1 paar Waterhoen. Naast groepjes Wilde eenden hebben er ook 
Krakeenden gezien.  Als de plannen voor uitbaggering en herstel doorgaan, zal de vijver in de komende jaren weer 
aantrekkelijker worden als rustplaats en broedplaats voor watervogels.  
 
We hebben in de periode van 17 maart – 14 juni 8 keer geteld in de vroege ochtend. 

 
Datum  Tijdstip  Temperatuur Weersomstandigheden 

17 mrt  6.30 – 7.30  ‐1°C  Harde wind, bewolkt 

30 mrt  7.00 – 8.00  6°C  Zwakke wind, bewolkt 

15 apr  6.45 – 8.00  10°C  Geen wind, bewolkt 

2 mei  6.30 – 7.30  7°C  Zwakke wind, helder 

17 mei  6.15 – 7.15  9°C  Zwakke wind, licht bewolkt 

25 mei  6.30 – 7.30  17°C  Geen wind, licht bewolkt 

2 jun  6.00 – 7.00  15°C  Zwakke wind, licht bewolkt 

14 jun  6.00 – 7.00  14°C  Zwakke wind, licht bewolkt 

 
PS  Wist u dat er sinds dit voorjaar een enthousiaste imker zijn bijenkasten in het bos heeft opgesteld? 
 

Uitvoering Noordvoort van start 
Leo Schaap 

Woensdag 14 november vond de startbijeenkomst plaats voor de uitvoering van het strandreservaat Noordvoort. Deze 
feestelijke bijeenkomst kon plaatsvinden na een lange voorbereidingstijd waarin onze vereniging een belangrijke rol heeft 
gespeeld. Op de foto zien we de wethouders van Noordwijk en Zandvoort mw. Marie José Fles en mw. Ellen Verheij-de 
Haas die beide een informatiebord voor het reservaat omhoog houden. Deze informatie zal in verkleinde vorm op de grens- 
en toegangspalen worden bevestigd. Verder zijn aanwezig de vertegenwoordigers van de aannemer uit Heemstede, de 
ambtelijke vertegenwoordigers Hannie Korthof van Noordwijk, Gert-Jan Overpelt en  Claudia Plantinga van de gemeente 
Zandvoort en Leo Schaap en Jaap Eijsenga van onze vereniging. Het is de bedoeling dat de begrenzing van het gebied door 
het plaatsen van een aantal forse palen en de wandelroute over de zeereep en de toegang daar naar toe voor 1 maart klaar 
zijn. Dan zal ongetwijfeld een feestelijke opening volgen!            De foto is van Jandirkbol-fotografie. 
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Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2018 
 
Jelle van Dijk 
 
Na het verschijnen van de Flora van de Duin- en Bollenstreek (1994) begonnen Martien de Graaf en schrijver dezes in 1996 
met een serie artikelen waarin om de één of twee jaar een overzicht van bijzondere plantenvondsten werd gegeven. Daarin 
werd altijd een vergelijking gemaakt met de lijst die in genoemde flora uit 1994 was opgenomen. 
Met ingang van deze aflevering is dat vergelijken met 1994 afgelopen. Alles wat tot 31 december 2017 bekend was over de 
regionale flora is namelijk opgenomen in de nieuwe flora die in april 2018 verscheen onder de titel van Aardaker tot 
Zwanenbloem, Flora van de Duin- en Bollenstreek. De laatste soort die werd toegevoegd was de Stinkende lis die in 
december 2017 door Maud Mommers langs de Vogelaardreef werd ontdekt. 
In deze bijdrage volgt eerst een overzicht van soorten die in 2018 voor het eerst in de Duin- en Bollenstreek werden 
aangetroffen. Daarbij zijn echte nieuwkomers, maar ook soorten die in voorgaande jaren gewoon over het hoofd zijn gezien. 
Daarna volgen soorten die in het verleden slechts één of enkele malen gevonden zijn. Indien niet vermeld wordt wie de 
vinder is, gaat het om een vondst door schrijver dezes. 
 
Nieuwe soorten 
 
Erwtenboompje - Caragana arborescens 
We hebben hier niet te maken met een nieuwe vestiging, 
maar met een struik die hier vermoedelijk al vele tientallen 
jaren staat. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd 
Staatsbosbeheer verplicht om struiken van kwekers uit 
Zundert aan te kopen om op die manier de Nederlandse 
economie te stimuleren. Dit heeft er toe geleid dat wij 
heden ten dage in de duinen struiken als Gele ribes, Rode 
kamperfoelie, Alpenbes, Haagliguster en Zuurbes 
aantreffen. Blijkbaar is bij vroegere inventarisaties het 
Erwtenboompje steeds over het hoofd gezien. Op 11 mei 
2018 zette Jan van Leeuwen een vondst van deze soort op 
waarneming.nl. Het gaat om de smalle bosrand ten westen 
van het fietspad ongeveer ter hoogte van de laatste 
boswachterswoning. 
 

Koninginnenstruik - Kolkwitzia amabilis 
Wat hiervoor over het Erwtenboompje is gezegd, geldt ook 
voor de Koninginnenstruik. Hoewel het bosgebied in de 
omgeving van de Noordwijkse Golfclub in het verleden 
vele malen op broedvogels werd geïnventariseerd, is nooit 
melding van deze soort gemaakt. Op 26 mei zette L. Knol 
een foto met deze soort op waarneming.nl. Gelet op de 
omvang van de struiken gaat het hier ook om een oude 
groeiplaats. 
 
 

Zilte rus - Juncus gerardii 
Op 15 juni vond Wim Langbroek in de Coepelduynen 
enkele planten van deze soort. Na ijverig zoeken lukte het 
mij ook om deze soort daar te vinden. Tot nu toe was deze 
soort nog niet met zekerheid in ons studiegebied 
vastgesteld. Bij eerdere meldingen waarbij materiaal 
verzameld was, ging het na controle steeds om de Platte 
rus (Juncus compressus). 

 
Hoge dravik -  Anisantha diandra 
Deze nieuwkomer is afkomstig uit het gebied rond de 
Middellandse Zee en wordt de laatste jaren vooral in West-
Nederlandse steden en dorpen aangetroffen. Dit gras van 
ruim een halve meter hoogte werd op 14 mei gevonden 
langs de Duindamseslag. Op 30 mei bleek een grote 
groeiplaats met tientallen planten langs de Bosweg 
(Noordwijk aan Zee) te bestaan. 
 
 

Koninginnenstruik Hoge dravik 
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Klein fakkelgras - Rostraria cristata 
Deze soort is in ons land vooral tussen straatstenen in 
steden aan te treffen, tot nu toe vooral in het westen des 
lands. Het was voor mij een grote verrassing toen deze 
soort op 18 juni op mijn eigen stoep bleek te groeien. Van 
deze goed herkenbare soort had ik in voorgaande jaren 
fraaie groeiplaatsen in Rotterdam en Den Haag gezien. 
 
Amerikaanse kruidkers - Lepidium virginicum 
Deze nieuwkomer heeft zich de laatste jaren op veel 
plaatsen in Zuid- en West-Nederland gevestigd. Op 16 
september werd deze soort gevonden op een klein 
zanddepot op het terrein van Sint-Bavo in 
Noordwijkerhout. 

Brede ereprijs - Veronica austriaca 
Op 7 juni ontdekte Wim Langbroek enige planten op het 
Katwijkse Wantveld. Deze soort bereikt in ons land de 
NW-grens van het verspreidingsgebied en is in ons land 
vooral in het rivierengebied en in Zeeland te vinden. Deze 
soort wordt af en toe ook in tuincentra aangeboden, wat 
ook kan bijdragen aan nieuwe vestigingen. 
 
Struikkaasjeskruid - Malva arborea 
Deze forse plant die ook als Lavatera arborea bekend 
staat, werd op 27 oktober gevonden langs de Vinkenweg in 
Rijnsburg. Vermoedelijk wordt deze soort met grote paarse 
bloemen ergens in Rijnsburg gekweekt. De vindplaats zag 
eruit als een plaats waar wel eens tuinafval wordt gestort. 
 
 
 

Zwartmoeskervel - Smyrnium olusatrum 
Deze soort hoort oorspronkelijk thuis in het Middellandse 
Zeegebied, maar is door aanplant en verwildering tot het 
westen van ons land doorgedrongen. Misschien gaat het 
alleen op Texel om een natuurlijke vestiging. Op 12 april 
bleek deze soort te groeien in de berm van de straat Jan 
van Gent in Noordwijk-Binnen. Het betreft hier 
verwildering vanuit een nabij gelegen tuin. 
 
 
Zeldzame soorten  
 
Vleeskleurige orchis - Dactylorhiza incarnata 
Op 10 juni vond Arie Dwarswaard deze soort in een 
valleitje van de Noordduinen. Deze orchis is jaarlijks te 
bewonderen in een vallei van de Coepelduynen, maar was 
tot nu toe onbekend in de Noordduinen. 
 
Streephyacint - Scilla mischtschenkoana 
Op 1 april vond Maud Mommers een kleine groeiplaats 
langs de Herenweg in Noordwijkerhout. Tot nu toe werd 
dit hyacintje driemaal eerder in onze regio aangetroffen. 
 
Vroege sterhyacint - Scilla bifolia 
In tegenstelling tot de Oosterse sterhyacint wordt deze 
soort zelden verwilderd aangetroffen. Op 3 april bleken 
enkele plantjes te groeien langs het Westeinde naast het 
congrescentrum. 

Slangenlook - Allium scorodoprasum 
Op de enig bekende groeiplaats bij de scoutinggebouwen 
aan de Loosterweg bij Lisse zijn na 1995 geen planten van 
deze soort meer aangetroffen. Verrassend was  daarom op 
30 juni de vondst van ruim 50 planten bij de zuidelijke 
brug van de Nachtegaalslaan in Noordwijk. Deze zeldzame 
soort komt hier en daarvoor langs de binnenduinrand en in 
het rivierengebied. 
 

Brede ereprijs 

 Slangenlook 
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Roze look - Allium roseum 
Op 21 mei bleken tientallen planten van deze soort te 
bloeien in de berm van de Wilgendam in het Langeveld. 
Tot nu toe was slechts één vondst bekend. In mei 2016 
vond Rien Sluijs deze soort in een berm langs de Duinweg 
(Noordwijk aan Zee). 
 
Strandmelde - Atriplex littoralis 
In de zomer van 2008, het eerste jaar na de 
kustversterking, groeiden enkele planten in de nieuwe 
duinen voor de Hotels van Oranje. Op 15 juni 2018 vond 
Wim Langbroek één plant op de stenen beschoeiing van de 
Katwijkse Uitwatering. Ook andere bijzondere soorten 
gaven hier in 2018 acte de présence zoals 
Zandvarkensgras, Zeelathyrus en Laksteeltje. 
 
Blauw walstro - Sherardia arvensis 
Op 8 juni ontdekte Wim Langbroek een kleine groeiplaats 
op het noordelijke talud van het Uitwateringskanaal, 
dichtbij het Koning Willem Alexandergemaal. Van deze 
soort was slechts één vroegere groeiplaats bekend. In 1996 
trof Wil Tamis een grote groeiplaats aan op de net 
aangelegde geluidswal van de westelijke rondweg bij 
Lisse. 

 
Ronde ooievaarsbek - Geranium rotundifolium 
Sinds 2005 is deze soort enkele keren aangetroffen in 
Lisse en Hillegom. Deze Zuid-Europese soort werd in 
2018 voor het eerst in Noordwijk gevonden. Op 16 juni 
trof Wim Langbroek deze kleinbloemige ooievaarsbek aan 
langs de Dennenweg in Noordwijk aan Zee. 
 
Straatwolfsmelk - Euphorbia maculata 
In 2009 vond Bep van Geldermalsen in Noordwijkerhout 
voor het eerst deze soort in onze regio. Pas na 2010 
volgden vondsten op een Katwijkse camping en de 
Algemene Begraafplaats in Noordwijk. In september 2018 
stelde Casper Zuyderduyn vast dat Straatwolfsmelk op 
laatstgenoemde locatie sterk was toegenomen. 
 
Groot glaskruid - Parietaria officinalis 
Op 14 september bleek deze soort te groeien aan de voet 
van de oude storthoop aan de Tespellaan, nu deel 
uitmakend van Golfbaan Tespelduyn. Naast de bekende 
groeiplaats bij de kerkruïne van Warmond zijn slechts 
enkele incidentele vondsten uit het eind van de vorige 
eeuw bekend. 
 

Slaapkamergeluk - Soleirolia soleirolii 
Op 25 maart bleek dit plantje, ook bekend als kamerplant, 
massaal te groeien tussen de straatstenen van een 
binnenplaats in het centrum van Warmond. Al eerder 
waren enkele vondsten bekend uit Voorhout en 
Noordwijk-Binnen. 
 
Glad biggenkruid - Hypochaeris glabra 
Op de nieuwe lijst van beschermde planten, vastgelegd in 
de Natuurbeschermingswet, staat slechts één soort die in 
onze regio te vinden is: Klein biggenkruid. Uit een rapport 
over de AW-duinen bleek dat deze soort op het 
zweefvliegveld te vinden moet zijn. Een onderzoek op 22 
mei 2018 toonde aan dat hier inderdaad nog een kleine 
populatie te vinden is (ongeveer 50 ex.). 

  

Roze look 

Ronde ooievaarsbek 

Slaapkamergeluk 
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Waarnemingen juli, augustus, september 2018 
 
Peter Spierenburg 
 
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 
soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 
 
Bollenland onder water 
Het is alweer jaren gangbare praktijk dat er in de Bollenstreek percelen bollenland onder water worden gezet. Het is een 
vorm van bestrijding van ziektes en onkruid waar geen chemische middelen bij aan te pas komen. Elk jaar is het weer 
spannend of er ergens mooie percelen (groot en in open land) onder water komen met de potentie om vogels aan te trekken. 
Of er dan ook vogels te zien zijn is afwachten. Soms blijft een op het oog goed perceel verrassend leeg. Toen het in de jaren 
tachtig geïntroduceerd werd, waren het de maanden juli en augustus dat het bollenland onder water stond. Deze periode valt 
mooi samen met de trektijd van veel steltlopers. Ook voor ruiende eenden zijn de percelen in deze tijd van het jaar 
aantrekkelijk. Naast doortrekkers zijn het ook de broedvogels uit de omliggende polders die na de broedtijd een tijd van het 
perceel profiteren, zoals Scholeksters, Tureluurs en Bergeenden. De praktijk is in de loop van jaren veranderd. Zo zie je ook 
op andere momenten in het jaar nu af en toe land onder water staan. Dit jaar zagen we weer een nieuwe ontwikkeling: langs 
een deel van de percelen waren plastic schotten ingegraven. Hiermee zal minder water nodig zijn om het peil op niveau te 
houden. Goed nieuws is in tijden van droogte. Voor de vogels betekent dit wel een verandering. Op de percelen met plastic 
schotten staat het water hoger en er zijn minder slikrandjes. Daarmee zijn ze minder geschikt voor doortrekkende steltlopers 
en ook voor rustende meeuwen is het water dan snel te diep. Voor eenden is het wellicht weer goed. Laten we eens kijken 
hoe het bollenland er met deze verandering dit jaar bij lag.  

 
Er waren dit jaar vier grotere percelen die vogels aantrokken en met enige regelmaat door vogelaars bezocht werden. In de 
Elsgeesterpolder lag vanaf ongeveer 2 juli t/m 29 augustus een perceel onder water. Dit was volgens de ‘traditionele’ 
methode, zonder plastic schotten. Het bleek een perceel waar altijd wel iets te beleven viel: rustende meeuwen en veel 
variatie aan steltlopers, met bijvoorbeeld 3 Krombekstrandlopers op 17 juli (AM RF). Het aantal eenden was meestal laag. 
Van 3 tot 13 augustus verbleven er wel tot 5 Zomertalingen (JW ea), mogelijk broedvogels uit de buurt. Vanaf 23 juli tot 9 
september kwam er regelmatig een Slechtvalk jagen. Tussen de meeuwen zaten tot half augustus regelmatig 

31 augustus 2018 Slechtvalk  ‐  Voorhout ‐ Elsgeesterpolder © Rob Floor 
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Zwartkopmeeuwen en op 12 en 13 augustus een juveniele Dwergmeeuw (JW ea). Bij het droogvallen op 29 augustus streek 
een groep van 19 Bontbekplevieren neer (AM). 
 
In de Noordzijderpolder lag een relatief klein perceel bij de St Bavo, volgens de ‘traditionele’ methode. Hoewel de aantallen 
laag waren doken ook hier leuke steltlopers op, met o.a. op 4 augustus een Kanoet en op 10 september een Kleine 
Strandloper (MW). De groep rustende meeuwen bleek bij het zorgvuldig afzoeken regelmatig Geelpootmeeuwen te bevatten 
(MW). Op 11 augustus zaten er zelfs 15. Het droogvallen op 16 september trok veel kwikstaarten aan, 36 Witte 
Kwikstaarten, maar ook een Engelse Kwikstaart (MW). 
 
In Polder Hoogeweg lag een perceel dat volgens de nieuwe methode onder water was gezet, met plastic schotten. Doordat 
het midden in de polder lag is hier weinig gekeken. Er zaten vooral rustende meeuwen, met enkele Oeverlopers of een 
Witgat. Op 8 augustus liepen er12 Kluten (AM).  
 
Het grootste perceel lag in de Hogeveense Polder achter Sixenburg, met nog een tweede moeilijk toegankelijke locatie 
dieper in de polder. Deze stond al vanaf begin juni onder water en werd pas 16 september weer droog gezet. Dit was een 
perceel volgens de nieuwe methode. Het water was daardoor steeds relatief diep. Voor eenden bleek dit ideaal. Die zaten er 
met tientallen. De top was op 3 september toen er 300 Krakeenden, 200 Wilde Eenden, 250 Slobeenden en 3 Smienten op 
het perceel zaten (JB). Bij de steltlopers zetten vooral de soorten die met dieper water overweg kunnen de toon: maximaal 
26 Grutto’s en 11 Groenpootruiters. Maar ook Kemphanen waren vaste gast (maximaal 24 aanwezig) en er streken 
regelmatig Bosruiters neer. Op 14 juli zat er een Krombekstrandloper (JZ). Met de nieuwe waterbesparende methode blijken 
de percelen nog steeds in trek bij vogels. Met de plastic schotten eromheen ziet het er minder fraai uit en voor soorten als 
strandlopers hebben ze wat minder te bieden. Desondanks leveren ze toch mooie waarnemingen op en voegen wat unieks 
toe aan het vogels kijken in de Bollenstreek. 

 
Kluut als nieuwe broedvogel 
Het onder water zetten van bollenland leverde dit jaar ook een nieuwe broedvogelsoort voor het waarnemingengebied op. 
Doordat het perceel in de Hogeveense Polder al vroeg onder water stond (vanaf begin juni) konden zich twee paren Kluten 
vestigen. We kennen de Kluut vooral als broedvogel van de Delta en het Waddengebied. Elders is het een pioniersoort, die 
zich snel en vaak onverwacht weet te vestigen als er in open landschap ondiep water met veel slikranden voorhanden is. De 
eerste waarneming was op 6 juni toen er één vogel aanwezig was, waarschijnlijk kort na het onder water zetten (PS). Op 15 
juli liep er een paar met jongen van een paar dagen oud. Afgaande op de broedduur moeten de vogels half juni begonnen 
zijn met broeden, ergens in de rand of op een aangrenzend bollenperceel. Op 30 juli bleken er zelfs twee paar aanwezig, met 
een totaal van 4 jongen (JB). Dit was op het tweede perceel dat midden in de polder lag en slecht was te bereiken. De laatste 
datum dat de vogels aanwezig waren was 12 augustus (RG). Vermoedelijk waren de jongen toen bijna vliegvlug. Daarna is 
het perceel een aantal dagen niet bezocht en op 18 augustus waren de vogels vertrokken. Dit was nog ruim voordat het 
perceel droog gezet werd (16 september). De broedgevallen waren laat in het seizoen. Normaal worden er tot uiterlijk half 

1 augustus 2018 Kluut ‐ Voorhout ‐ Elsgeesterpolder © Rob Floor
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mei nesten gestart. Deze vogels startten een maand later en wisten zo te profiteren van het onder water zetten van het 
bollenland. Dat deze vogels laat waren, was ook te zien in de Elsgeesterpolder. Daar verschenen op 1 augustus 2 adulte met 
4 eerstejaars vogels, die hun broedgebied al verlaten hadden. In de Hogeveense Polder liepen toen nog halfwas kuikens. Het 
was wel spannend of deze op tijd vliegvlug zouden worden, voordat het perceel droog zou vallen. Toen de jongen uit het ei 
kwamen zaten we al midden in de droogte. In het oosten van het land golden toen al verboden voor het beregenen van 
gewassen of het onder water zetten van landbouwgrond. Het was de vraag of het Hoogheemraadschap een dergelijk verbod 
ook hier zou afkondigen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Voor de jonge Kluten betekende dit dat ze ongestoord op konden 
groeien. 
 
Zwartkopmeeuwen uit alle windstreken 

Vanaf eind juni vliegen in de broedkolonies de jonge Zwartkopmeeuwen uit. Vanaf de tweede week van juli bereiken de 
uitzwermende jonge vogels de stranden van Noordwijk en zijn ze een vrijwel dagelijkse verschijning voor de zeetrekhut. 
Sinds ongeveer 2005 is dit een vast patroon geworden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vestiging en uitbreiding van 
broedkolonies ten noorden van ons, rond het IJsselmeer (o.a. de Kinseldam, De Kreupel en Markerwadden) en in Duitsland 
(o.a. de Elbemonding). Dit jaar waren er uitzonderlijk veel jonge vogels. De eerste verscheen op 6 juli op onder water gezet 
bollenland (AM). Op 15 juli zat er voor het eerst een groepje van 3 op het strand van de Coepelduynen, vergezeld door een 
adult (PS). Van 27 juli tot 8 augustus verbleven er steeds meerdere vogels tegelijkertijd rond de Binnenwatering Katwijk en 
het strand van de Coepelduynen. Op 7 augustus zaten er zelfs 9 in totaal (AM). Een aantal Zwartkopmeeuwen droeg een 
kleurring. Een buitenkans om erachter te komen van waar deze vogels afkomstig zijn. 
 
De Zwartkopmeeuw heeft zijn zwaartepunt in de verspreiding aan de noordkust van de Zwarte Zee. Sinds de jaren zestig 
koloniseert de soort Centraal- en West-Europa. Daar zitten de grootste populaties, met duizenden paren, nu in Frankrijk en 
de Nederlandse Delta en Vlaamse kust. Ten noorden en oosten van Nederland gaat het om kleinere verspreide kolonies, 
nooit veel groter dan 100 paar. In Nederland zit in het IJsselmeergebied de groei er goed in en broeden er nu honderden 
paren op De Kreupel. Welke vogels komen bij ons langs: zijn dat de vogels uit de grote kolonies ten zuiden van ons, of die 
uit de kleinere kolonies ten noorden en oosten van ons? Het laatste blijkt het geval. In totaal zaten er 8 vogels met een 
kleurring. Hiervan kwamen er 3 van De Kreupel in het IJsselmeer, 3 uit Duitsland en Polen (Zwilbrocker Ven aan de 
Nederlandse grens, Leipzig en Zuidwest-Polen). 1 uit Frankrijk (Vendée) en 1 uit de Delta. Vanuit het IJsselmeer zwerven 
de vogels naar het zuidwesten weg en belanden zo bij ons. De vogels uit Duitsland en Polen vliegen pal west naar onze kust. 
Tegelijkertijd zwerven er dus ook vogels ‘tegen de richting in’ vanuit Frankrijk en de Delta. Op één na zijn alle vogels maar 
één keer gezien, wat er op duidt dat ze hier maar kort verblijven. We blijken wel op een kruispunt te liggen, waar het voor 
vogels toch interessant is om even te buurten. 
 

10 augustus 2018 Zwartkopmeeuw ‐ (eerste kalenderjaar) Katwijk aan Zee ‐ strand © Annelies Marijnis 
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Herstel ijsvogel? 
Na de warme droge zomer en nazomer zijn we het al bijna vergeten: de winter van 2018 eindigde met een venijnige late 
vorstperiode van eind februari tot begin maart. Veel oppervlaktewater was bevroren en in combinatie met de harde 
oostenwind bleek dit funest voor IJsvogels. In ons waarnemingsgebied doofden de waarnemingen na de vorstperiode uit tot 
nul. In de loop van het broedseizoen bleek dat de IJsvogel in het hele land een zware klap had gehad. De voorlopige 
indicatie is dat de populatie met 50-80% is gekelderd. Ook in ons waarnemingsgebied bleven de waarnemingen na de 
vorstperiode lang uit. Twee waarnemingen in mei (7 mei Achterweg NA, 10 mei Hogeveense Polder PV) wezen erop dat er 
in de regio nog wel een enkel broedpaar zat. IJsvogels zijn in staat in een seizoen veel jongen groot te brengen. Dus de 
vraag was of de bekende verblijfplaatsen langzamerhand weer vol zouden lopen zo gauw de jonge aanwas zou gaan 
uitzwerven. Het duurde tot 15 juli voor de eerste IJsvogel opdook, vliegend door de Grashoek (RM). Daarna volgden in 
augustus verspreide waarnemingen in 3 clusters: het noordelijk deel van ons waarnemingsgebied rond De Zilk, Nieuw-
Leeuwenhorst en de noordrand van Katwijk (Binnenwatering en Willem v.d Bergh). De vaste locatie Nieuw-Leeuwenhorst 
was vanaf 26 augustus weer bezet, met zelfs 2 vogels vanaf 18 september (WB). Bij de Binnenwatering Katwijk was de 
eerste waarneming op 2 september met op die dag zelfs 3 vogels aanwezig. Ook al zien we in vergelijking met de goede 
afgelopen jaren nog maar mondjesmaat IJsvogels, het herstel blijkt onmiddellijk ingezet. Een soort met veerkracht! 
 
Maandoverzicht 

 
Op 5 juli trokken 504 Bergeenden over zee richting hun ruigebied op de Wadden. De eerste juveniele Zwartkopmeeuw 
van het seizoen vloog op 7 juli langs de zeetrekhut (JD). Jonge Zwartkopmeeuwen waren daarna tot het eind van de maand 
opvallend talrijk, met meerdere gekleurringde vogels. Op 28 juli zaten er 5 Zwartkopmeeuwen in de Binnenwatering (AM). 
In de Elsgeesterpolder verbleef op 6 en 7 juli een Casarca op het onder water gezet bollenland (AM ea). Hier dook van 4 tot 
16 juli ook een aantal keren een Engelse Kwikstaart op (RG ea). De laatste zingende Sprinkhaanzanger van het seizoen 
liet zich op 12 juli in de Coepelduynen horen (KV). In geluidsopnames van nachttrekkende vogels over de St Bavo zat op 4 
juli een Porseleinhoen, op 16 juli een Kwak en op 24 juli een Roerdomp (MW). Op 16 juli trok een Kleine Zilverreiger 
over zee naar noord (JD). Op 18 juli vloog een Zwarte wouw over Solassi (RJ). Een vroege Grote Gele Kwikstaart vloog 
op 19 juli over Rijnsoever Katwijk (PS). Op 23 juli cirkelde een Visarend boven Duinpark (LS), de eerste juli waarneming 
voor ons werkgebied. Op 23 en 27 juli trok er een juveniele Purperreiger over de Coepelduynen (GB PS). Op 31 juli was 
er één aanwezig langs het Oosterkanaal in de AWD (HK). Van de 2 jonge Ooievaars die opgroeiden op het nest in de 
Bronsgeest, vloog er één uit (PS). De andere werd op 15 juli dood gevonden. Op 17 juli verbleef een groep van 17 
Patrijzen (2 paar met 13 halfwas jongen) in de Bronsgeest (PS). Ook in de Elsgeesterpolder zat een grote groep: een paar 
met 9 jongen (RF). 
 
Het Koevinkje is verder 
doorgedrongen naar het zuiden 
van ons waarnemingsgebied, met 
6 op 1 juli op Willem v.d Bergh 
(GB). Eikenpages waren op 
meerdere plekken langs de 
binnenduinrand en de 
landgoederen aanwezig, o.a. op 1 
juli op Willem v.d. Bergh (GB). 
Het Zwartsprietdikkopje is 
juist erg schaars geworden met 
maar 2 waarnemingen dit 
kwartaal langs de Achterweg op 
4 juli (BB) en bij het Wantveld 
Katwijk op 9 juli (TH). Op 7 juli 
zat er een Keizersmantel in het 
Duinpark (JD). 
 
 
 
 
 
 

juli 
De droogte die in juni was ingezet zette de hele maand juli door. Alleen op 28 juli viel er wat regen. De maand was 
zeer zonnig. Daarom warmde het elke dag flink op, ondanks dat in de eerste helft van de maand de stroming nog 
noordelijk was. Rond 14 juli en in de laatste tien dagen van de maand draaide de wind naar het oosten en werd het zeer 
warm.  

7 juli 2018 Keizersmantel ‐ Noordwijk aan Zee ‐ Duinpark © Jelle van Dijk
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12 augustus 2018 Purperreiger ‐ Katwijk aan Zee ‐ De Puinhoop © René van Rossum 

 
In de nacht van 1 en van 2 augustus vloog er een Woudaap over de St Bavo (MW). Op de opnames van de nacht van 12 
augustus staat kort na middernacht de roep van een Terekruiter (MW), mogelijk de vogel die van 4 tot 11 augustus bij Den 
Helder verbleef. Een nieuwe soort voor ons werkgebied. In de Elsgeesterpolder verbleef op 2 augustus een juveniele 
Purperreiger (JW). Op 4 augustus trok er één over de AWD (MK), gevolgd door een groep van 5 op 12 augustus over de 
Puinhoop (RR ea). De eerste Grote Zilverreiger van het najaar zat op 8 augustus in de Hogeveense Polder (JB). Op 26 
augustus vloog er een Kleine Zilverreiger over de Puinhoop (RR ea). Vanaf 8 augustus verbleef er regelmatig een Casarca 
in het Langeveld (RG). De eerste Paapjes van het najaar doken op 2 augustus op in de AWD (ML) en in het Middengebied 
(CZ). Op 11 augustus zaten er 4 in de Zilkerpolder (HN). De eerste Tapuit van het najaar zat op 17 augustus bij de 
Puinhoop (AMe). Vanaf 19 augustus zette de doortrek van zowel Paapjes als Tapuiten door, met regelmatige waarnemingen 
van meerdere plekken. Over het Langeveld vloog op 16 augustus een Duinpieper (RG). Op 31 augustus vloog er één over 
de Puinhoop (RR ea) en over Noordwijkerhout (EM). De piek van de doortrek van Gele Kwikstaarten is eind augustus. Op 
28 augustus trokken er 408 over de Puinhooop (RR ea). Op 22 en 23 augustus trok er een Ortolaan over de Puinhoop (RR 
ea). Ook in de geluidsopnames over de St Bavo waren in de nacht van 22 augustus 2 Ortolanen te horen, met nog één op 31 
augustus (MW). Tot 19 augustus bleven jonge Zwartkopmeeuwen algemeen, met maximaal 6 vogels op 22 augustus in de 
Binnenwatering. Over zee trokken op 16 augustus 2 adulte Middelste Jagers (RR ea). Op 19 en 22 augustus zwierven twee 
Raven over de Duindamseslag (JBr) en over Gijs Kokkieshoek in de AWD (MM). Op 22 augustus zat in de Hogeveense 
Polder een grote groep Patrijzen: een paar met 13 jongen (TH). In de Elsgeesterpolder zat er een kolonie Oeverzwaluwen 
in een grote zandhoop, met 20 vogels op 5 augustus ((MG). 
 
Dat de Boommarter een geregelde verschijning is geworden in ons waarnemingsgebied is af te lezen aan het hoge aantal 
van 4 verkeerslachtoffers in augustus (JHa ea). Daarnaast sneuvelde er ook één Bunzing op de N206 (RJ). 

augustus 
In de eerste week zette het warme en droge weer van juli door en was er landelijk opnieuw sprake van een hittegolf. 
Vanaf 8 augustus kwam het weer onder invloed van depressies boven de Noordzee en viel er voor het eerst sinds 
anderhalve maand weer af en toe regen. Door het warme zeewater zaten daar zware buien tussen. Desondanks bleven de 
temperaturen het grootste deel van de maand hoog. 



De Strandloper 50e jaargang nummer 4, december 2018  40 

 

 
Over de Puinhoop vloog op 1 september een vroege Grote Pieper en een Visarend (RR ea). Verspreid over de maand werd 
9 keer een overtrekkende Ortolaan opgemerkt, waarvan 6 vanaf de Puinhoop (RR ea). Vanaf 2 september begon de 
Vuurgoudhaan door te trekken, met de eerste op de Algemene Begraafplaats (CZ). De Fluiter die op 10 september in de 
Noordduinen zat was de laatste najaarswaarneming voor ons werkgebied ooit (CZ). Bij de Puinhoop zat op 7 september een 
Kwartelkoning in het veldje met ruigte (GT). Ook zat er een Draaihals, een Blauwborst en meerdere Paapjes (GT). Op 9 
september zaten er 8 Paapjes (GT). De eerste Bladkoning zat op 15 september op Willem v.d. Bergh (AE), daarna volgden 
nog 5 vogels tot het eind van de maand. Op 15 september was ook een juveniele Roze Spreeuw kort aanwezig in de 
Noordzijderpolder (DS). Op 16 september verbleef hier een Engelse Kwikstaart (MW, RG). Een geringde tweedejaars 
Baltische Mantelmeeuw zat op 15 en 16 september bij de Binnenwatering (AM). In de opnames van de nachttrek zat op 4 
september een Kwak en op 13 september een Morinelplevier (MW). Ook op 4 september (Duinpark) en op 17 september 
(Noordwijkerhout) trok een Morinelplevier over (FV EM). Een Zwarte Wouw vloog op 4 september over de Leidse Vaart 
bij Piet Gijs (RJ). Over Noordwijkerhout vloog die dag een Purperreiger (EM). Een Kerkuil was op 7 september aan het 
jagen in De Klei (PSo). Over de Coepelduynen vloog op 12 september een Wespendief (JHa). Over de Noordduinen trok 
op 15 september een Smelleken (EM). Op 17 september vloog een Parelduiker langs de zeetrekhut (JD). Kleine Jagers 
zijn schaars geworden. Pas op 16 september vloog de eerste van het najaar langs de zeetrekhut (JD). De eerste herfststorm 
van 21 en 22 september voerde in totaal 9 Vaal Stormvogeltjes, 4 Noordse Pijlstormvogels, 4 Grauwe Pijlstormvogels, 5 
Middelste Jagers, 1 Kleine Jager en 10 Grote Jagers langs de zeetrekhut (JD HV PS). Op 21 september kwamen er ook 4 
Toppers langs (HV). 

september 
De maand startte met rustig weer. Van 5 tot 7 september trok vanuit het zuidwesten een depressie met veel regen over. 
Daarna herstelde het rustige weer zich. De eerste herfststorm was op 21 en 22 september met harde wind uit zuidwest en 
west. Dit was een restant van de orkaan Florence die een week eerder in de Verenigde Staten voor overstromingen had 
gezorgd. In de laatste week van de maand werd de komst van de herfst goed voelbaar en bracht noordenwind lagere 
temperaturen.  

7 september 2018 Paapje ‐ (eerste kalenderjaar) Noordwijk ‐ Coepelduynen ‐ Guytendel © René van Rossum 
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Op 19 september 
vloog een groep van 
56 Lepelaars over de 
Puinhoop met daarin 
een (ontsnapte) Witte 
Ibis (RR ea). Op 25 
september trok een 
Beflijster over en op 
27 september een 
IJsgors. De 
Appelvink was 
schaars, met maar één 
trekwaarneming over 
de Puinhoop op 25 
september. Op 29 en 
30 september kwam de 
trek van Graspiepers 
goed op gang met op 
beide dagen meer dan 
3000 vogels. De Kneu 
trok opvallend 
algemeen door met 
736 vogels op 29 
september.  
 
 

Die dag trokken er ook een Siberische Boompieper, een Grote 
Pieper en een Smelleken over en passeerde over zee een 
Vorkstaartmeeuw. Ook Rietgorzen waren algemeen, met 82 vogels 
die dag. De Grote Gele Kwikstaart piekte een dag later met 43 
vogels (RR ea). 
 
Vanaf 7 september verbleef er met regelmaat een Gewone Zeehond 
in de Uitwatering van Katwijk (RR ea). Gelukkig zijn er soms ook 
levende Boommarters te zien. Op 30 september was een 
Boommarter rond de middag midden in het open duin van de 
Coepelduynen aan het jagen (JS). Zie pagina 42 
 
 
 
 
 
 

 

Waarnemers

AE Arjan van Egmond HV Hein Verkade ML Martijn Los 

AM Annelies Marijnis JB Joost Bouwmeester MM Maud Mommers 

AMe Arnold Meijer JD Jelle van Dijk MW Maarten Wielstra 

BB Bas van der Burg JBr Joran Boer PS Peter Spierenburg 

CZ Casper Zuyderduyn JHa Joël Haasnoot PSo Petra Sonius 

DS Dave van der Spoel JS Joost van der Sluijs RF Rob Floor 

EM Ezra Mandemaker JW Jan Wierda RG Reinder Genuït 

FV Felix Verschoor JZ Jos Zonneveld RJ Rob Jansson 

GB Gijsbert van der Bent KV Koene Vegter RM Rob de Mooij 

GT Gijsbert Twigt LS Leo Schaap RR René van Rossum 

HK Hans Kouwenberg MG Mariska de Graaff TH Thomas van Haaster 

HN Hans de Nobel MK Marc Kolkman WB Wijndeldt Boelema 
bron: www.waarneming.nl 

19 september 2018 Witte Ibis 4e van achter_met Lepelaars ‐ © René van Rossum

Coepelduynen Boommarter 7 sept. 2018  
© Joost van der Sluijs 
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30 september: Een Boommarter, midden in het open duin van de Coepelduynen, aan het jagen.  foto’s: Joost van der Sluijs. 
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